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 كام  الذي سأل التخفيف عىل أمته يف قراءة القرآنحممدوالصالة والسالم عىل سيدنا 
َيا جربيل إين بعثت إىل أمة أميني «:  قالخ  أن النبيت  بن كعبيف حديث أيب ُ ِِّّ ُ َِّ َّ ُْ ٍُ َِ ِ ِْ ُ ِ ِ
ُمنهم العج َ ُْ ُ ْ ُّوز والشيخ الَكبري والغالم واجلارية والرجل الذي مل يقرأ كتابا قطِ َ ْ َ ُ ْ ًَ َ ُ َ َ َ َ ْ ََ ِ ِْ َ َّ َ ُْ َّ ُ ْ ِْ ُ ُ ِ ُ َّ َ قال،ُ َ يا :َ

ِحممد إن القرآن أنزل عىل سبعة َ ْ َ ْ ََّ َ َ َُ ِْ ْ ُُ َ ُ َّ ٍأحرف ِ ُ ْ َ«.  
 خ الذين تلقوا القرآن الكريم من فم النبي وارض اللهم عن صحبه أمجعني

 ْمُركُمْأَي (خ رسول اهللا َّنِإ: وقالوا،سبعة وعلموها للتابعني كام سمعوهاباألحرف ال
 وألفوا ،هو وأقرؤنآا القرورؤالذين ق وعن العلامء الربانيني ،)ْمُتْمِّلُ عَامَؤوا كَرْقَ تْنَأ

ُيأخذه ٌبعةَّتُ مٌةَّنُن سآالقر( : وقالوا، وفصلوا طرق الروايات،الكتب ُ ُاآلخر ُ    .)ِلََواأل ِنَ عِ
 وما زال العلامء )السبعة يف القراءات(منذ أن ألف أبو بكر بن جماهد كتابه  ف؛ما بعدأ 

 أو ، أو العرش، فجمع القراءات الثامن،د عىل السبعةازومنهم من  ،يكتبون يف القراءات
، ومن العلامء )الكامل يف القراءات اخلمسني(اخلمسني كأيب القاسم بن جبارة يف كتابه 

 أو أفرد كل قراءة عىل ، أو الثالث، فكتب يف القراءات الست، أقل من ذلكمن كتب يف
  كتـاب)توفيـق ضـمرة(بن البـار  فقد أحرض يل اال،حدة، ومنها هذه السلسلة املباركة

 ،ً سـنداخ بـصفتي أقـرب النـاس إىل رسـول اهللا )عقوب يف قراءة يقلوب النويرت(



 

 ٦ مام يعقوبة اإلءراتنوير القلوب يف ق
قـراءة  عن طريق ذكـر أصـول رسيسلوب سهل مُأ هذا الكتاب بقد مجع مادة فوجدته

 كل سورة عىل ،ً ثم ذكر الكلامت التي ختالف حفصا،التي ختالف رواية حفص قوبعي
ة وبني رواية ءراق بحيث يسهل عىل طالب العلم معرفة الفرق يف النطق بني هذه الةحد

حفص املشهورة يف معظم العامل اإلسالمي، مع مالحظة أن طالب العلم البد أن جيلس 
لقات العلم ليتلقى القرآن الكريم مشافهة من فم العلامء املتقنني املسندين ليتـصل يف ح

 ورحم اهللا ابن املبـارك حيـث ،، واإلسناد من خصائص هذه األمة خسنده بالنبي 
 فقطعـوا ،، وقد تنافس علامء السلف يف طلب علـو اإلسـناد)ِينِ الدَنِ مُادَنْسِاإل (:قال

تفعوا درجة  كي ير،ً ووصلوا الليل سريا بالنهار،اب البحار وخمروا عب،الفيايف والقفار
ومن ، )َفَلَ سْنَمَ عٌةَّنُ سَِدنَ السِ يفِّوُلُ العُبَلَط (:مام أمحد بن حنبليف السند ولذا قال اإل

 تلقيت القراءات السبع عىل شيخ القراء يف الشام حممد سليم احللواين، فضل اهللا عيل أين
شيخ حممد ال عىل  وهو،ث عن الشيخ حممود فايز الديرعطاينثم أخذت القراءات الثال

 . سليم احللواين الذي هو برتبة العالمة حممد أمحد املتويل شيخ القراء يف مرص بوقته
دعو طالب العلم لـتالوة القـرآن الكـريم برواياتـه وفهـم معانيـه والعمـل أهذا و

 . الح دعواهتمبأحكامه والتخلق بأخالقه، وأن الينسوين واملسلمني من ص
 . اإلسالم واملسلمنيذا الكتابسأل اهللا العظيم أن ينفع هبأ
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ª © ¨ § ¦  ( ) e d c » ¬(احلمـــد هللا رب العـــاملني 

f (َوالصالة والسالم عىل سيدنا حممد الذي نزل عليه القرآن الكـريم َ َ) j i h
kl  q p o n mr u t sv( فكــان حيــرص عــىل ســامعه 

 Ï Î Í Ì Ë Ê Ô Ó Ò ÑÐ( :وفهمه وترديده حتى نزل قولـه تعـاىل

Õ   (فقـال تعـاىل ؛وقد أمره اهللا بتبليغ ما أنزل عليه من اآليات البينات :)  K J

Q P O N M LR ( فنشهد أنه بلغ الرسالة،وأقرأ األمة عىل األحرف الـسبعة كـام َ َّ َ
 اللهم ﴾﴿: يف تعلم القرآن وتعليمه،فقالَبَّغَرَليه، ونزلت ع

صل وسلم وبارك عليه وعىل آله الطيبني الطاهرين،وارض اللهم عن صحابته أمجعني، 
ة  ثم علموه كام سمعوه، واعتربوا أن صفة الـتالوخالذين تلقوا القرآن من فم النبي 

، وسعيد بن "معجمه الكبري" الطرباين يف ى رواهتا،َّدَمَاهتا وَّدَشِ عن رب العاملني بةمتلقا
َإنام : ًقرئ رجال، فقرأ الرجلُ كان ي ت، أن عبد اهللا بن مسعود"سننه"منصور يف  َّ

ْالصدقات للفقراء وال َْ َِّ َ َ ُ َِ ُ ِمساكنيـَ ِ َ َا رسـول يهـِنَأَرَْقما هكذا أ:  مرسلة، فقال ابن مسعود
ــا أبــا عبــد الــرمحن؟ فقــال:فقــال. خاهللا  s r q  (: كيــف أقراكهــا ي

t(املد املتصل، ورحم اهللا علامء املسلمني مـن َْرصَ عىل الرجل قَّدَرَ ف.اَهَّدَمَ ف 
وا أوقاهتم لتعلم القرآن وتعليمه وإبعاد اللحن عن ساحته،قال ُغَّرَالقراء املهرة الذين ف

: اليزيدي بمرص فلحنت يف سورة الزمـر يف حـرف فقـالقرأت عىل : القاسم بن حمرز
 حتى تغتسل يف البحر وتعود إيل، فانحـدرت إىل دميـاط يف أربعـة أيـام َكُئِرُْقواهللا ال أ

بنا هلم عىل حلفاغتسلت وعدت إىل الفسطاط فأقرأين، مجعنا اهللا يف زمرة العلامء العاملني 
 .         الرغم من التقصري يف أعاملنا
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د ، فإن أرشف العلوم عىل اإلطالق تعلم القرآن الكريم وتالوته عىل العلـامء أما بع
ًبالقراءات املتواترة املتصلة باحلرضة النبوية ولقد ألف العلامء قديام يف القراءات  املتقنني،

ووضعوا الضوابط والقواعد للقراءة الصحيحة،ويكفي أن ابن اجلزري رمحه اهللا تعاىل 
ً ثامنية ومخسني كتابا مـن أمهـات الكتـب "لنرش يف القراءات العرشا"وقد مجع يف كتابه 

التي ألفت يف القراءات،ومن فضل اهللا عيل أين قد قـرأت القـرآن الكـريم بـالقراءات 
العرش  عىل ما جاء يف طيبة النـرش عـىل شـيخ قـراء اإلسـكندرية حممـد عبـد الـرمحن 

 وهللا در ً، سنداخرسول اهللا ومد اهللا يف عمري حتى أصبحت أقرب القراء ل اخلليجي،
  :الشاعر حيث قال

ــبن ــن ل ــان م ــارم ال قعب ــك املك   تل

 

ـــ ـــوَبْيِش ـــادا بعـــد أب ـــامء فع   الاٍا ب

 

توفيـق ( ولقد أحـرض يل االبـن البـار.نسأل اهللا أن يتقبل أعاملنا وأن حيسن خامتتنا
جدته ،فو)تنوير القلوب يف قراءة يعقوب(كتاب  بني أهله،ٌمِحَوالعلم ر) إبراهيم ضمرة

 مقارنة برواية حفص بن سليامن بأسلوب سهل يستفيد قراءة يعقوبمجع الفرق بني قد 
ب عىل ا الكتامنه طالب العلم وخاصة من أراد قراءة كل رواية عىل حدة،وقد جعل هذ

ة والطيبة وهبـذا األسـلوب يـأمن درالفرق بني الفيه ة ثم أتبعه بملحق بني درطريق ال
الروايات وطرقها،وهذا وإين أدعو طلبة العلم لتلقي القرآن طالب العلم من اخللط بني 

 قـال الوليـد الكريم عىل علامء القراءات املسندين قبل طلب العلوم الرشعية األخرى،
 يا غالم قرأت القـرآن؟ فـإن :ًكنا إذا جالسنا األوزاعي فرأى فينا حدثا قال: بن مسلم

 اذهـب تعلـم :قـال ، ال:وإن قـال، ) f e d c( اقـرأ : قال، نعم:قال
ناء آجعلنا اهللا وإياكم من الذين يتلون كتاب اهللا حق تالوته .القرآن قبل أن تطلب العلم

 .الليل وأطراف النهار عىل الوجه الذي يرضيه عنا
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 H I J K(لنهتدي لـوال أن هـدنا اهللا احلمد هللا الذي هدنا لإلسالم، وما كنا 

L M(  ، َّوأشهد أن ال إله إال ََ َ َِ ْ َ َُ ُ وحده ال رشيك لهاهللاُْ ُ ْ ََ َ ِ َ َّ، نزل القرآنَ َ)B C D E 

F G H I J K( ــه ــل بحفظ  ،)g h i j k l m n(، وتكف
ُوأشهد أن حممدا عبده ورسوله َ ُ ْ َ َُ ُ َ َُّ ً َُ َ ُ َّ َ َالذي قرأ القرآن وختلـق بـه  ،َْ َّ َ َ)k l m n o( ،

َاللهم صل وسلم وبارك عليه وعىل آله الطيبـني الطـاهرين، وريض اهللا عـن صـحابته  ِّ ََّ َ َُّ
 .أمجعني، ومن تبعهم واهتدى هبدهيم إىل يوم لدين

 p q r s t u(أما بعد؛ فقد أنزل اهللا تبارك وتعـاىل خـري كتـاب 

v w x( عىل إمام املرسلني ليكون  ذكرا له ولقومـه ،ً)¦ § ¨ © ª « 

 7 6 5 4 3 2 1 0 / .( وهم خري إمـة )® ¬

 فبلغه كام )¼ « s t u v(، )´ µ ¶ ̧ ¹ º(، بلساهنم )9 8
َ سنة متبعة يأخذهاءةالقر« نزل، ونقله صحابته لتابعيهم كام تلقوه وقالوا ُ ٌ ٌُ َ َّ ُ ُ اآلخـراَُّ َ عـن ِ

Â ( : تعاىلهلوق، وتنافسوا يف تعلمه وتعليمه ل»لََواأل  Á À  ¿  ¾ ½ ¼

 Å Ä  Ã Ç  Æ       Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  É  È
Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ(ُل رسول اهللاِ وَق، ول ُ ُإن هللاِِ أهلني من الناس قالوا (: خَ َ َِّ ََّ ْ ِ َ ِ ْ ِ

َيا رسول اهللاِ من هم قال ََ ْ َ ُ َُ ْ ُ هم أهـل القـرآن أهـل اهللاِ وخاصـته:َ َّ َُ َ ُ ْ ُْ ْ َُ َِ ْ ، فحفظـوا القـرآن يف )ُْ
 ونقلوهـا كـام سـمعوها  خمـنيصدورهم وتتبعوا حروفه كام ثبتت عن الرسول األ
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ِلطالهبم، وجاء من بعدهم من جاب البلدان يتلقى عن من طال عمره بالرواية وشهد  ُ
له بالعلم والصالح، ثم سطرها بالكتب كي تتظافر الرواية مع الدراية، وتفننوا بكتابتها 

ًنظام ونثرا مسندة عرب شيوخهم إىل احلرضة النبوية، ومجعوا القراءات وأفردوها ، وكان ً
من إبرزهم اإلمام حممد ابن اجلزري الذي كتب حتبري التيـسري ونظـم الـدرة املـضيئة، 
ًلتكون منارا ملن أراد القراءة بالعرش الصغرى، ومل خيل عرص من األعصار من التأليف 

وقد ) توفيق إبراهيم ضمرة(يف القراءات، وممن من كتب وأفرد القراءات العرش الشيخ 
 القراءات العرش فوجدهتا قد سهلت عىل طالب العلم وجعلـت عرض عيل مؤلفاته يف

القراءات يف متناوله، وعرض عيل كذلك مصاحف القراءات، التي اخترصت الطريق 
 .وجعلت الطالب يقرأ عىل الشيخ بأي رواية أو قراءة بكل سهولة ويرس

 من الشاطبية         وقد قرأ عيل الشيخ توفيق ضمرة من القرآن الكريم بالقراءات العرش
والدرة وطلب أن أجيزه هبا فأجزته كي يتصل سنده باحلرضة النبوية عن طريقي، ومن 

 .فضل اهللا عيل أن سندي أعىل سند بالقراءات العرش الصغرى يف هذا الزمان
أسأل اهللا العيل العظيم أن ينفع هبذه الكتـب وهـذه املـصاحف املـسلمني وأن جيعلهـا 

  .      خالصة لوجهه الكريم
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َإن احلمد هللا ْ َ ْ َّ ُ نحمده ونستعينه،ِ َ ُ ُْ ِ َ َ ُ َْ ُ ونستغفره،َ َُ ِْ ْ َ ِ من هيده َ ِ ْ َ ُفال مضل لهاهللاُ َْ َ َّ ِ ُ َ ومن يضلل فال ،َ ْ ِ ْ ُ ْ ََ

ُهادي له ََ ِ َّ وأشهد أن ال إله إال،َ ََ َ َِ ْ َ َُ ُ وحده ال رشيك لهاهللاُ ْ ُ ْ ََ َ ِ َ ُ وأن حممدا عبده ورسوله،َ َ ُ ْ َُ ُ َ َُّ ًَ َ ُ َّ َّاللهم ، َ ُ َّ
ِصل عىل حممد وعىل آل حممد كام صليت عىل إبراهيم إنك محيد جميد َ َ َ َ َ ُ َ َ ُ ٌَ َِّ ٍ ٍَ ِ َِ َ َ َّ َِّ ْ ْ َ َ ََ َ َ ََّ ٍ، وبارك عىل حممد ِِّ َّ َ ُ ََ ْ ِ َ َ

َوعىل آل حممد كام باركت عىل ْ َ ََ َ َ ُ ََ َ ََّ ٍَ ٌ إبراهيم إنك محيد جميدِ ٌ َِّ َ َِ َ ِ َِ َِ ْ. 

 ﴿                 ﴾.  
 ، والطيبـةةدر الـي، مـن طريقـرضمي احلقوبيعة ءراق لََرسيُ فهذا رشح م؛ما بعدأ

يف  يعقـوبة ءراقـاخلالف بـني روايـة حفـص وو ،يعقوب ة ءراقأصول وحيتوي عىل 
 .ة والطيبةدر ثم اخلالف بني ال،الفرش

وقد كتبت الكلامت القرآنية برسم املصحف إال يف ما أردت توضيحه فكتبتها حسب 
 ومل ألتزم برسم املصحف، وإذا كان يف الكلمـة وجهـان ،ًنطقها تسهيال عىل الدارسني

 . ًالذي خيالف حفصا ولو مل يكن املقدمأحدمها مثل حفص كتبت الكلمة بالوجه 
ً، علام بأن عـدد )٦٢٣٦( وعدد آياته وقد ذكرت أرقام اآليات حسب العد الكويف

 .آية وهو العد الذي عليه عامة أهل البرصة) ٦٢١٤(العد املدين األول  اآليات حسب
 ًبكيفية ختـالف حفـصا، يعقوبها أرقكام يوجد يف القرآن الكريم عدد من األلفاظ 

 . مباحث األصول كي ينتبه هلايف هنايةوقد تكرر ورودها فذكرهتا 
                                          

 .١٠٢سورة آل عمران آية  )١(



 

 ١٢ مام يعقوبة اإلءراتنوير القلوب يف ق
 : الروايةاإلسناد الذي أدى إىل هذه

مـن طريـق الطيبـة عـىل شـيخنا ودرة  من طريق الـًالقرآن الكريم كامالا قرأت هب
 :وقرأت بعضها وأجازين بالباقي.الدكتور حممد عايل محدان الصانع بسنده املعروف

 فائز الـدير دو حممعن شيخه ، بكري عبد املجيد الطرابييشناشيخ ةدر من طريق ال
عن   احللواين،حممد عيل  حممد سليم بن أمحداحللواين، عن الشيخ أمحدعطاين عن الشيخ

 .املرصي الشيخ إبراهيم العبيدي عن ،رزوقيامل  السيد رمضانأمحد بنأيب الفوز الشيخ 
 مصباح بن إبراهيم بن حممد بن الـشيخ عـىل ودن، عـن شيخنا ةدرال من طريق و 

عن الشيخ عـيل احلـدادي األزهـري، عـن  الفاضيل بن عيل أبو ليلة الدسوقي،الشيخ 
 .الشيخ إبراهيم العبيدي

حممد عبد احلميد عبداهللا اإلسكندراين، عن الشيخ حممد  شيخنامن طريق الطيبة  و
عبد الرمحن اخلليجي، عن الشيخ عبد العزيز عيل كحيـل، عـن الـشيخ عبـد اهللا عبـد 

 .الشيخ إبراهيم العبيديي، عن الشيخ عيل احلدادي األزهري، عن العظيم الدسوق
ًكام وأرجو من كل أخ ناصح وجد يف هـذا الكتـاب خطـأ أو عبـارة مـن األفـضل  َ َ َ ٍ ٍ ِّ

 :يل أو عىل العنوان التـا)٠٠٩٦٢٧٩٦٩٠٨٤٤١(تعديلها أن يبلغني ذلك عىل هاتف 
Yahoo.com@Tawfiq_Damra  

 :وقد أجزت بمؤلفايت كل من يف عرصي، ملا قاله ابن اجلزري يف طيبة النرش

 .وقد أجزهتا لكل مقري              كذا أجزت كل من يف عرصي

 .املسلمني اأسأل اهللا أن ينفع هب
 

 



 

 ١٣ ام يعقوبمة اإلءراتنوير القلوب يف ق

 
 احلـرضمي  بـن زيـد بـن عبـداهللا بـن أيب إسـحاقام أبو حممد يعقوب بن إسحاقهو اإلم

 . مقرئ أهل البرصة بعد أيب عمرو بن العالءموالهم البرصي 

 أيب األشـهب جعفـر بـن حيـان وعىل، قرأ القرآن عىل أيب املنذر سالم بن سليم:شيوخه 
 ، وشـعبة،يـات وسـمع مـن محـزة الز، وشـهاب بـن رشنفـة، ومهدي بن ميمون،العطاردي

 ، وأيب عقيل الدورقي، وزائدة، ومهام بن حييى، وسليم بن حيان،وهارون بن موسى النحوي
 .واألسود بن شيبان

 ، والوليـد بـن حـسان، وحممد بن املتوكل رويـس،قرأ عليه روح بن عبد املؤمن :تالميذه
 .لـق سـواهم وخ، وأبو عمر الدوري، وأبو حاتم السجستاين،وأمحد بن عبد اخلالق املكفوف
 وحممد بن يـونس ، وإسحاق بن إبراهيم، وأبو قالبة الرقايش،وحدث عنه أبو حفص الفالس

 .الكديمي
 هو أعلم من رأيـت بـاحلروف واالخـتالف يف القـرآن وعللـه :قال أبو حاتم السجستاين

 .ومذاهبه ومذاهب النحو
 أبـوه  كـانيعقوب من أهـل بيـت علـم: ، قال أبو حاتم هو صدوق: وقال أمحد بن حنبل

 .من القراءوجده 
- إمام أهل البرصة باجلامع ال يقرأ إال بقراءة يعقوب رمحه اهللا تعـاىل :قال طاهر بن غلبون

 .- اجلهريةيعني يف الصلوات
 . كان يعقوب أقرأ أهل زمانه وكان ال يلحن يف كالمه: وقال عيل بن جعفر السعيدي



 

 ١٤ مام يعقوبة اإلءراتنوير القلوب يف ق
 والقـرآن ، بالعربية ووجوههـاًثله كان عاملا مل ير يف زمن يعقوب م:وقال أبو القاسم اهلذيل

 بلغ من زهده أنه رسق رداؤه عن كتفه يف الـصالة ومل ،ً زاهداً ورعاً نقياً تقياً فاضال،واختالفه
 . وبلغ من جاهه بالبرصة أنه كان حيبس ويطلق،يشعر ورد إليه ومل يشعر لشغله بالصالة

 . ةللهجر تويف يف ذي احلجة سنة مخس ومئتني :وفاته
 بـن املتوكـل اللؤلـؤي  حممـد  أحـدمها أبـو عبـد اهللا:نيراوييعقوب ل زرياجلواختار ابن 

 وثانيهام أبو احلسن روح بن عبد املؤمن اهلذيل مـوالهم البـرصي ، ،البرصي املعروف برويس
 ً غالباواخللف بينهام يسري ولذا عزوت -ورويس مقدم يف األداء-رويا عنه القراءة بال واسطة 

 . يعقوبخهامإىل شي
 .ًوإذا كان أحدمها خيالف حفصا واآلخر يوافقه، ذكرت املخالف فقط

     

                                          
، ١٥٧  ص١ ج ، معرفة القراء الذهبي٥٢ ص٢ معجم األدباء ج٣٨٦ ص٢غاية النهاية، ابن اجلزري ج)١(

، هتذيب ٣٩٠ص ٦، وفيات األعيان ج ٣٠٤ ص ٧،طبقات ابن سعد ج ١٦٩ ص١سري أعالم النبالء ج
  .١٩٥ص٨، األعالم ج١٤ص٢ شذرات الذهب ج٣٨٢ص١١التهذيب ج 



 

 ١٥ ام يعقوبمة اإلءراتنوير القلوب يف ق

 
 مقرئ حـاذق ، املعروف برويساملقرىء  بن املتوكل اللؤلؤي البرصيحممد أبو عبد اهللا    

  .ضابط مشهور
 .ابه وهو من أحذق أصح: قال الداين،ًأخذ القراءة عرضا عن يعقوب احلرضمي :شيوخه
د اهللا الـزبري بـن بـ واإلمام أبـو ع،ًروى القراءة عنه عرضا حممد بن هارون التامر :تالميذه

 .أمحد الزبريي الشافعي
ً مشهورا جليال، ورو-ًيعني رويسا- كان :قال األستاذ أبو عبد اهللا القصاع  ، عن فـارسيً

ًحقيـق اهلمـزتني معـا يف  كان رويس يأخذ عن املبتدئني بت: قال يل أبو بكر التامر،عن السامري
(نحو       (و )       (وكان يأخذ عىل املاهر بتخفيـف اهلمـزة الثانيـة، ونظائره ، 

  .ً وأقرأين التامر بتحقيق اهلمزتني معا:قال السامري
 والتحقيـق عـن رويـس يف اهلمـزتني غـري معـروف فهـو ممـا انفـرد بـه :ال ابن اجلزريق

 .أعلم واهللا ،السامري
 قرأ معنا وختم ، نعم: فقال؟ سألت أبا حاتم عن رويس هل قرأ عىل يعقوب:قال الزهري
 وكـان ، وأحـسنت يـاالك، هات ياالك: وكان يعقوب يقول له وقت أخذه عليه،عليه ختامت

  .ينزل يف بني مازن 

 .للهجرة    تويف بالبرصة سنة ثامن وثالثني ومائتني:وفاته

                                          
 ٩ ،هتذيب التهذيب ج٢١٦ ص١ ، معرفة القراء الكبار الذهبي ج٢٣٤ ص٢غاية النهاية، ابن اجلزري ج)١(

  .١٤٨ ص ١ ،النرش ابن اجلزري ج ٢٤٨ ص١،معجم حفاظ القرآن ملحيسن ج٤٢٤ص 



 

 ١٦ مام يعقوبة اإلءراتنوير القلوب يف ق

 
قري جليـل ثقـة ضـابط م بد املؤمن اهلذيل موالهم البرصي النحويروح بن عأبو احلسن 

 .مشهور
وهـو مـن -عرض عىل يعقوب احلـرضمي و ،أيب املنذربن قرأ القرآن عىل سالم  :شيوخه
 ، وابنه عبيد اهللا بن معاذ، ومعاذ بن معاذ، وروى احلروف عن أمحد بن موسى،-جلة أصحابه

 وعـن حممـد بـن ،يب صاحب خالـد بـن جبلـة ومحاد بن شع، كلهم عن أيب عمرو،وحمبوب
.بن عيينةسفيان  وسمع من ،صالح املري صاحب شبل

 وأبـو بكـر حممـد بـن وهـب ، عرض عليه الطيب بن احلسن بن محدان القـايض :تالميذه
أبـو  و، وأمحـد بـن حييـى الوكيـل، وأمحد بن يزيد احللواين، وحممد بن احلسن بن زياد،الثقفي

 وعبـد اهللا بـن حممـد ، وعـيل بـن أمحـد بـن عبـد اهللا اجلـالب، الزبرييالزبري بن أمحدعبداهللا 
 وسمع منـه احلـروف حـسني بـن بـرش بـن ، واحلسن بن مسلم، ومسلم بن سلمة،الزعفراين

  .وسمع منه أمحد بن الصقر بن ثوبان، "صحيحه" وروى عنه البخاري يف ،معروف الطربي
 . ، مات سنة أربع وثالثني ومائتني:وفاته

  

 

                                          
 ،هتذيب التهذيب ج ٢١٤ ص١ ، معرفة القراء الكبار الذهبي ج٢٨٥ ص١غاية النهاية ابن اجلزري، ج)١(

  .١٤٨ ص ١ ،النرش ابن اجلزري ج ٢٤٥ ص ١،معجم حفاظ القرآن ملحيسن ج٢٩٦ص٣



 

 ١٧ ام يعقوبمة اإلءراتنوير القلوب يف ق

 

 :البسملة
 :ثالثة أوجه له بني السورتني املتتاليتني

 .البسملةب الفصل.١
 .، وهو املقدمالسكت بال بسملة.٢
 .الوصل بال بسملة.٣ 

حد بني الناس والفاحتة وأن اجلميع جيوز هلم َوقد علمت أن ال سكت وال وصل أل
 . البسملة آية من الفاحتةَّدُعَومل ي.لسكت والوصل بني األنفال وبراءة  الوقف وا

 :الـمـد والقرص

 . والعمل عىل األول،، وروي عنه مده ثالث) حركات٤(التوسط  : املد الـمتصل
 .)حركتان( القرص :املد املنفصل

                                          
 .٣٠، الرسالة للنحاس ص٤٩ صلعبد الرزاق عيل إبراهيم ،عد آي القرآن  مرشد اخلالن إىل معرفة)١(
ومقدار املتصل " :٢٦٠ ص١قال ابن اجلزري يف النرش ج، ٩٣ص  اإلضاءة يف أصول القراءة للضباع )٢(

ًاإلشباع حلمزة وورش والتوسط للبقية وهو الذي استقر عليه رأي املحققني من أئمتنا قديام وحديثا ً" ،
 .)فويق التوسط( حركات ٣ النحاس يف الرسالة ص يمد وقال شيخنا

 .٩٣ص اإلضاءة يف أصول القراءة للضباع )٣(



 

 ١٨ مام يعقوبة اإلءراتنوير القلوب يف ق

 :السكت واإلدراج  
 ﴿عليهــاسكت يــ ومل أدرج املواضــع التاليــة       ﴾ ]مــع ]١،٢:الكهــف 

ــــــاء،  ﴿اإلخف         ﴾ ]ــــــس ﴿  ،]٥٢:ي   ﴾ ]ــــــة ﴿ ،]٢٧:القيام  

 ﴾]اإلدغاممع ]١٤:املطففني . 

 :اإلدغام واإلظهار
ÿ  ﴿ يفًوصال النون يف الواو أدغم       ﴾ ،و﴿       ﴾. 

﴿  يفالذال يف التاء روح دغمأ   ﴾ ف وقعتكي. 

 :اإلدغام الكبري
﴿ :الباء يف الباء يفيعقوب وأدغم           ﴾]٣٦:النساء[.  

﴿ :والنون يف النون يف      ﴾ ]ًمدا مشبعا مع مد الواو ]٣٦:النمل ً.  

﴿ :والتاء يف التاء يف      ﴾]وابتداء كحفصً وصال]٥٥:النجم ،ً.  

﴿: الباء يف الباء يف  ً واحداًقوال وأدغم رويس        ﴾]١٠١:املؤمنون[.  
﴿ :الكاف يف الكاف يف ثالثة مواضـعو        ﴾]و ،]٣٣:طـه﴿         ﴾ 

﴿و، ]٣٤:طه[    ﴾ ]٣٥:طه[. 
                                          

ً وجها واحداولرويس املد املشبع)١(  .٦١١ ص٢ البدور الزاهرة للقايض ج  يف حرف املد قبل املدغم، انظرً



 

 ١٩ ام يعقوبمة اإلءراتنوير القلوب يف ق

﴿ :والتاء يف التاء يف      ﴾]كحفصً، وابتداء ً وصال]٤٦:سبأ.  

﴿ ً: يف ستة عرش موضعا الوجهانرويسلو     ﴾ وهو ثامنية - مجيع ما يف النحل
﴿ و-مواضع    ﴾ ]و]٣٧:النمـل ،﴿     ﴾ و.  أربعـة مواضـع يف الـنجم﴿    

     ﴾ ]و]٢٠:البقـــــــــــــرة ،﴿          ﴾]و]٧٩:البقـــــــــــــرة ، ﴿     
    ﴾]١٧٦:البقرة[. 

 :اإلمالة
 القارئ األلف بحالة متوسطة نطق في،أن تقرب الفتحة من الكرسة واأللف من الياء

 الوسط حتت سوداء كبرية مطموسةبني األلف والياء،  وجعلت مصطلح ضبطها نقطة 
 .ه من احلركةتمع تعري) •(احلرف املامل 

∧﴿:األلف يف وفتحة امليم يعقوبأمال   ﴾ ]األولوضعامل ]٧٢:اإلرساء .  
﴿ :يعقوبأمال   ﴾]وأمال رويـس دون روح  ]٤٣: النمل﴿  ﴾ كلـه حيـث 
 .وقع 
ÿ  ﴿ :الياء يف  روحأمالو      ﴾.  

﴿  فتحة الراء يف يعقوبمل يمل    ﴾ ] بل ضم امليم وفتح الراء]٤١:هود ،. 
                                          

 ﴿يؤخذ لرويس اإلدغام بال خالف يف:٣٦وقال شيخنا النحاس يف الرسالة ص)١( ﴾  مواضع 
﴿و الثامنية،   ﴾ ]٣٧:النمل[و ،﴿ ﴾] و]٢٠:البقرة،﴿    ﴾  أربعة مواضع يف النجم. 

﴿و   ﴾]والراحج اإلظهار يف ،]١٧٦:البقرة ﴿     ﴾]ويزاد له ]٧٩:البقرة ،
﴿ اإلدغام يف  ﴾]٤١:عرافاأل[. 

 .٩٥ ص للضباعاإلضاءة ،٢٣ ص٢ ج  يف القراءات العرش البن اجلزريالنرش)٢(



 

 ٢٠ مام يعقوبة اإلءراتنوير القلوب يف ق

 :هـاء الكناية
ِّ مديةة توصل بياءيانهاء الكأن  املعروف من ذا كانـت متحركـة بـني مديـة إو واو أ َ

﴿ :أرقـنـه َأال  إمتحركني،   ﴾ ]٧٥:آل عمـران[، ﴿   ﴾ ]٢٠:الـشورى[و ]١٤٥:عمـران آل[، 
﴿   ﴾]١١٥:النساء[ ،﴿    ﴾ ]١١٥:النساء[، ﴿    ﴾]لة دون صاهلاء رسبك ،]٢٨:ملالن ،
﴿   ﴾]القافََرسَك، و ]٥٢:النور . 

﴿ يسوروى رو   ﴾] دون صلة اهلاء رسبك ]٧٥:طه . 
﴿ :وقرص رويس اهلاء يف   ﴾] ٨٣:يس[، ]٨٨:املؤمنون[، ]٢٤٩، ٢٣٧:البقرة[. 

﴿ أرق     ﴾ ]عىل القاعدة) بدون صلة( اهلاء بقرص ]٦٩:الفرقان. 
﴿ أرق      ﴾ ]٦٣:الكهف[، ﴿     ﴾ ]بكرس اهلاء]١٠:الفتح ،. 
﴿ أرق    ﴾]صلةدون اهلاء  ضممزة ساكنة وهب ]٣٦:الشعراء[و]١١١:األعراف. 

:اهلمز املفرد 
ــا  ــت اهلمــزة حرف ــا كان ــد املخــرج شــديدا جمهــورا مــصمتاًمل ًبعي ً    مــال العــرب،ً

ـــرأ ـــل أو احلـــذف، وق ـــسهيل أو النق ـــدال أو الت ـــا باإلب ـــف اهلمـــزة إم   إىل ختفي
 .ًلفاظا ال هيمزها حفصَ كام مهز أ،ظ معينةالفَيف أذلك ب يعقوب

﴿: مهز يعقوب   ﴾ ]و ]٤:اإلخالص﴿   ﴾  حيث وقع.  

﴿ أروق     ﴾ مع املد املتصللف هبمزة بعد األ . 
                                          

 .٩٣ص ،اإلضاءة٢٣٨ص يزراجل  بنال التيسريحتبري  بعدها، وما ١/٢٣٩ اجلزري البن النرش )١(



 

 ٢١ ام يعقوبمة اإلءراتنوير القلوب يف ق

﴿ قرأ   ﴾]و ،]٥١:األحزاب﴿    ﴾ ]بعد اجليمة هبمز،]١٠٦:التوبة . 

﴿قرأ و     ﴾ ]عد الياء بهبمزة ساكنة ]١٤:احلجرات. 

﴿قرأ و    ﴾ ]بـحذف الياء بعد اهلمزة]٤:الطالق[ و]٢:املجادلة[ و]٤:األحزاب . 
﴿ قرأ   ﴾  ]بحذف اهلمزة وضم اهلاء  ]٣٠ :التوبة.  
﴿ قرأ       ﴾  ]ًل اهلمزة الساكنة ألفاابدبإ  ]٩٦ :األنبياء[ و  ] ٩٤ :الكهف. 

 : النقل
 وهو حتريك احلرف الساكن بحركة اهلمزة التي بعده مع حذف اهلمزة مـن اللفـظ 

 :لنقل يف األلفاظ التالية باأروقد قبعد نقل حركتها إىل احلرف الساكن الذي قبلها، 
﴿  يعقوبقرأ      ﴾ ]إدغـام  و ، بنقل ضمة اهلمزة إىل الالم قبلهـا]٥٠:النجم

﴿التنوين يف الالم املضمومة     ! ﴾، وإذا وقف عىل لفظ﴿  ﴾ثالثـة هن لـإ ف 
﴿ أوجه يف االبتداء بـ ! ﴾هي :       

 ﴿.أ   ﴾  ٍمفتوحة فالم ساكنة فهمزة مضمومةٍهبمزة وصل ٍ ٍ  . وهو املقدمٍٍ
﴿ .ب   ﴾ ٍهبمزة وصل مفتوحة فالم مضمومة ٍ ٍِ ٍاو ساكنة من غري مهزوف ٍ ٍ . 

﴿ .ج      ﴾ ٍثم واو مدية بالم مضمومة. 
﴿روى رويسو       ﴾ ]٥٤:الرمحن[بنقل حركة اهلمزة إىل النون وإسقاط اهلمزة. 

                                          
 .٩٤اإلضاءة للضباع ص  )١(



 

 ٢٢ مام يعقوبة اإلءراتنوير القلوب يف ق

  :مزتان من كلمةاهل  
الثانية أما  و،مفتوحةال بد أن تكون  األوىل منهام ،إذا اجتمعت مهزتان يف أول كلمة

 هامسهل اهلمـزة الثانيـة مـنيـرويـس فـإن  ،أو مـضمومةمفتوحة أو مكـسورة فتكون 
﴿:نحو      ﴾ تكون اهلمـزة األوىل املحققـة والثانيـة املـسهلة ف﴿    σ  ﴾، 
﴿   ﴾ ،﴿    4 ﴾ . 

 ﴿قرأ   ﴾ الثانيةاهلمزة تسهيل ب حيث ورد. 
﴿وروى روح    ﴾ ]٤٩: ، الــشعراء٧١: ، طــه١٢٣:األعــراف[  هبمــزتني حمققتــني عــىل

 .ستفهاماال

﴿روىكام      ﴾  ]٤٤: فصلت[بتحقيق اهلمزتني. 
  : -حققها روح وسهل الثانية رويس-ية التاللفاظ األيف قوب مهزة استفهام عوزاد ي

١. ﴿    ﴾ ]٢            . ]٨١:األعراف.﴿   ﴾ ]١١٣:األعراف[. 

 ٣. ﴿   ﴾ ]٤              .]٢٠:األحقاف.﴿ ﴾ ]١٤:القلم[. 

﴿:ستفهام نحـووما تكرر فيه اال              ﴾ يف سـتفهام باال ه يعقـوبقـرأ
 ويف العنكبـوت ستفهام يف الكلمتني،يف النمل باالاألول واإلخبار يف الثاين إال أنه قرأ 

 .كحفص 



 

 ٢٣ ام يعقوبمة اإلءراتنوير القلوب يف ق

 :اهلمزتان من كلمتني
اهلمزة  و، مهزتا قطع يف كلمتني، بأن تكون األوىل منهام آخر الكلمة األوىل إذا التقت-١

 ثانيـةاهلمـزة الل هسي  يسو فر؛الثانية أول الكلمة الثانية، فإن كانتا متفقتني يف احلركة
﴿ :نحو     ﴾،﴿            ﴾، ﴿     ﴾وروح كحفص ،. 

  : هي)وروح كحفص( عند رويس  وإن كانتا خمتلفتني يف احلركة فلهام مخس حاالت-٢
﴿: ومل يـرد إال يف قولـه تعـاىل، أن تكون  األوىل مفتوحة والثانية مـضمومة-أ     

  ﴾فيسهل اهلمزة الثانية بني اهلمزة والواو . 
﴿: نحو، أن تكون األوىل مفتوحة والثانية مكسورة-ب        ﴾ فيسهل اهلمزة 

 .الثانية بني اهلمزة والياء
﴿:والثانية مفتوحة، نحو أن تكون األوىل مكسورة -ج        ﴾   فيبدل اهلمزة

 . مفتوحةًالثانية ياء
﴿ : نحو، أن تكون األوىل مضمومة والثانية مفتوحة-د        ﴾ فيبدل اهلمزة 

 .ًالثانية واوا مفتوحة
﴿ : أن تكون األوىل مضمومة والثانية مكسورة، نحو-هـ       ﴾  ففيها وجهان مها : 
ً إبدال اهلمزة الثانية واوا مكسورة وهو املقدم أداء-١ ً . 
 . اهلمزة الثانية بني اهلمزة والياء تسهيل-٢

 .ومل يقع يف القرآن الكريم التقاء مهزة مكسورة بعدها مهزة مضمومة
 فإن وقفت عىل األوىل وابتدأت ،ل أو اإلبدال يف ذلك كله الوصل فقطيوحمل التسه

 .بالثانية فال بد من التحقيق



 

 ٢٤ مام يعقوبة اإلءراتنوير القلوب يف ق

  :ياءات اإلضافة
تدل عـىل املـتكلم و ، عن أصول الكلمةة زائد ثابتة يف الرسم هي ياء:وياء اإلضافة

 ، وعالمتها جواز حذفها وأن حيل حملها الكاف واهلاء،تتصل باالسم والفعل واحلرف
﴿فتقول يف   ﴾ :َّإن  . وخالف القراء فيها دائر بني الفتح واإلسكان،هَِّنك وإَِّن وإِ
: مفتوحة، نحونت ًسواء كاياء اإلضافة الواقعة قبل مهزة القطع إسكان  بقوبعي قرأ

﴿      ﴾أو مكسورة، نحـو  :﴿      ﴾ نحـو أو مـضمومة :﴿     ﴾  بـال
﴿ : نحول التعريفا دونمهزة وصل  كذلكو ،استثناء        ﴾ ام اسـتثنيإال في، 

﴿ :قبل مهزة الوصل مع الم التعريف، نحووفتحها          ﴾ فيام استثني ال إ
﴿إال  باإلسكانقطع أو وصل ما مل يقع بعده مهزة  أرق و،    ﴾] أذكـر ]١٦٢:األنعـام 

 :ا ييلمنها م

﴿ كن الياء يف كلمةأس   ﴾ ]٢٨:نوح[و ]٢٦:احلج[و ]١٢٥:البقرة[.  
﴿ سكن الياء من كلمةأ  ﴾ حيث وقعت. 
﴿ ياءو ﴾ ٦:الكافرون[و]٢٣،٦٩:ص[و]٢٠:نملال[و ]١٨:طه[و]٢٢:إبراهيم[ يف[. 

 .ً حفصا يف موضعه يعقوب خالف فيهاةسأنبه عىل كل ياء إضاف:ملحوظة

  :يـاءات الزوائد

واختلـف القـراء يف إثباهتـا  ،ً هي املتطرفة املحذوفة رسام للتخفيـف:والياء الزائدة
 .وسميت زائدة ألهنا حمذوفة يف رسم املصحف وحذفها،



 

 ٢٥ ام يعقوبمة اإلءراتنوير القلوب يف ق
سواء كانت يف وسط اآلية أو رأسها إال  ًووقفاً وصال  الزائدةالياء يعقوبوقد أثبت 
﴿ :نحــومــا اســتثني       ﴾ ]٤٠:البقــرة[، ﴿     ﴾ ]٤١:البقــرة[،  ﴿       

   ﴾ ،﴿    ﴾ ]ــس ﴿،]٢٣:ي      ﴾ ]ــس ــاء ، ]٢٥:ي ــات الي ووقــف بإثب
﴿ : نحــوننيًوحــذفها وصــال اللتقــاء الــساك   ﴾ ]١٤٦:النــساء[ ، ]٢٢٩:البقــرة[،  

﴿      ﴾ ]ــدة ﴿  ،]٣:املائ    ﴾ ]ــام ﴿ ،]٥٧:األنع  ﴾ ]ــونس ﴿ ،]١٠٣:ي    ﴾ 
 . ]٢٣:يس[

 .ً خالف فيها حفصا يف موضعهزائدةسأنبه عىل كل ياء :ملحوظة

  :الوقف عىل مرسوم اخلط
 :نحو  مفتوحة يف آخر األسامءً تأنيث رسمت تاءبالـهاء عىل كل تاءوقف يعقوب  

﴿       ﴾]يقف عليها ]٣٢:الزخرف: ﴿   ﴾ ،﴿     ﴾ ]٤٣ :الدخان[ 
﴿ :وقف عليها   ﴾ ،وكذلك﴿     ﴾ حيث وقعت: ﴿    ﴾.  

 ﴿ ووقف عىل الياء من     ﴾اختبارا حيث وقع ً . 

﴿يف  فلاألبووقف      ﴾]٣١:الرمحن[ و]٤٩:الزخرف[و ]٣١:رالنو[. 

                                          
دخل عليها الكاف للتشبيه فهي منونة جمرورة بتنوين ثم ) ٍّأي( ووجه الوقف عىل الياء أن أصل الكلمة )١(

ًبحذف التنوين؛ ألن التنوين حيذف وقفا، وإنام كتبت يف ) َأي(، فوقف يعقوب عىل )ٍّكعيل: (مثل
 .١٥٠ًاملصحف نونا عىل لفظ الوصل، انظر الوايف للقايض ص



 

 ٢٦ مام يعقوبة اإلءراتنوير القلوب يف ق
﴿ :وقف هباء الـسكت عـىل الكلـامت اخلمـس االسـتفهامية وهـي ﴾ و﴿ ﴾ 

﴿و ﴾ و﴿ ﴾و ﴿ ﴾حيث وقعت. 
ً الضمري املفرد الغائب سواء كـان مـذكرا أم مؤنثـا يف لفـظوعىل ً ﴿ ﴾و ﴿ ﴾ 

 ذكرهتا  بينام، فقط لكثرة دوراهنا يف القرآن الكريم البقرةأول، وقد ذكرهتا يف حيث وقعا
 ﴿ :يف الفرش إذا كانت مسبوقة بـالواو أو الفـاء أو الـالم نحـو   ،  ،   ﴾ و ﴿ 

  ،    ،  ﴾. 
مجـع املؤنـث الغائـب يف نحـو النـون املـشددة مـن ضـمري وكذا عىل:﴿    ﴾
﴿و  ﴾و﴿     ﴾ أن يكون ما قبل النون هاء الضمريرشطب   . 

ــاء ــذا عــىل ي ــتكلموك ــشددة امل ــة امل ﴿ : يف نحــو املبني  ﴾ و﴿  ﴾ و﴿  ﴾ 
﴿و   ﴾.  

َّثـــم( لفــظ ووقــف رويـــس عـــىل  : نحـــوهبـــاء الـــسكت املفتوحـــة الثــاء) َ
﴿ ﴾،﴿  ﴾،ــــامت و ــــىل الكل ــــذلك ع ــــةك ﴿ :التالي     ﴾ و﴿     ﴾ 
﴿و     ﴾. 

                                          
﴿وقف روح عىل : ٧٧قال شيخنا النحاس يف الرسالة ص )١( ﴾و ﴿ ﴾اء سكت كحفص دون ه. 
 ً.الراجح لرويس عدم احلاق اهلاء فيها وقفا: ٧٨قال شيخنا النحاس يف الرسالة ص )٢(

لروح الوقف هباء السكت يف  مل يذكر يف الدرة وال يف التحبري:٧٩قال شيخنا النحاس يف الرسالة ص  و
﴿ و﴾﴿ :مجع املذكر السامل وما يلحق به نحو  ﴾و ﴿ ﴾ ولكن طرق روح يقتيض 

 .ت هاء السكت النه من طريق املستنري البن سوار، وبذلك نأخذاإثب
 ً.الراجح لرويس عدم احلاق اهلاء فيها وقفا: ٧٧قال شيخنا النحاس يف الرسالة ص )٣(
 ً.الراجح لرويس عدم احلاق اهلاء فيها وقفا: ٧٨قال شيخنا النحاس يف الرسالة ص )٤(



 

 ٢٧ ام يعقوبمة اإلءراتنوير القلوب يف ق

﴿: منًوحذف اهلاء وصال    ﴾]٢٥٩:البقرة[و﴿    ﴾]و]٩٠:األنعام ﴿    ﴾ 
ـــا ﴿ وًمع    ﴾ـــا ﴿وًمع   ﴾و﴿     ﴾ـــت ـــة وتس ﴿ها باحلاق    ﴾ 

.]١٠:القارعة[ 
 ،ًبكيفية ختـالف حفـصا يعقوبها أرق من األلفاظ كام يوجد يف القرآن الكريم عدد

 ،به هلانوال تندرج ضمن مباحث أصول القراءة، وقد تكرر ورودها، أذكرها هنا كي يت
  :وهذه األلفاظ هي

﴿ أرق -   ﴾ حيث وقع بكرس الياء. 
﴿ أرق -    ﴾  تشديد الذالبقع وحيث. 

يا يف كلمتني إذا كان أول الكلمـة الثانيـة   ـ ضم الساكن األول من كل ساكنني التق
ْأو( وكان الساكن األول مهزة وصل يبتدأ هبا مضمومة   : نحو،)َ

﴿           ﴾  ]ويكرس األول فيام عدا ذلك ]١١٠: اإلرساء ،. 
﴿ : يفاإلشامم برويس قرأ- >﴾،﴿  +﴾،﴿∈﴾. 

 جزء الضمة يف البداية ،ركتني ضمة وكرسةهو النطق بحركة مركبة من ح: واإلشامم
 . ويليه جزء الكرسة وهو األكثر ويقدر بثلثيها،وهو األقل، ويقدر بثلثها

﴿ : يفاإلشاممب رويسكام قرأ  ; ﴾،﴿  <  ﴾،﴿  <   ﴾. 
 الصاد بحرف الزاي جإشامم الصاد صوت الزاي، وكيفيته أن متزهو : واإلشامم هنا 

 .الصاد أكثرويكون صوت 



 

 ٢٨ مام يعقوبة اإلءراتنوير القلوب يف ق
بضم كل هاء ضمري مجع ملذكر أو ملؤنث أو ملثنى إذا وقعت بعد ياء يعقوب قرأ -       

﴿ :ســــاكنة نحــــو    ﴾،و ﴿    ﴾،و ﴿    ﴾ و﴿   ﴾و ﴿     ﴾ ،
﴿و   ﴾. 

: وروى رويس بضم اهلاء يف ذلك إذا سقطت منـه اليـاء لعلـة جـزم أو بنـاء نحـو
﴿    ﴾،و ﴿    ﴾،و ﴿     ﴾،و ﴿    ﴾،و ﴿       ﴾إال يف ،﴿   

    ﴾ ]١٦:األنفال[.  
وقرأ باتباع حركة ميم اجلمع الواقعة قبل ساكن حركة اهلـاء فـإن كانـت يف قراءتـه 

﴿ :مضمومة ضم امليم نحو         ﴾و ﴿     ﴾، وإن كانت مكسورة كرس 
﴿ :امليم نحو         ﴾، ﴿         ﴾،﴿       ﴾.  

﴿روى رويس   ﴾و﴿  ﴾بالسني . 

                                          
 .٥٢ ، رشح طيبة النرش البن الناظم ص٢١٤ ص١قراءات العرش البن اجلزري ج النرش يف ال)١(



 

 ٢٩  تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

 
 قراءة يعقوب البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٦    بالسني : رويس      

٧   بالسني : رويس   

٧     وصال ووقفاضم اهلاء ً  )املوضعني  ( ً    

 
 قراءة يعقوب ــــــــــانالبيـــــــــــ رواية حفص اآلية
٦      ًوصال ووقفاضم اهلاء ً     

٦     تسهيل اهلمزة الثانية : رويس   σ 

١٠   ضم الياء وفتح الكاف وتشديد الذال   

١١  إشامم كرسة القاف الضم : رويس ∈ 
١٣  إشامم كرسة القاف الضم :رويس  ∈ 
١٣        ًإبدال اهلمزة الثانية واوا مفتوحة: رويس        

١٩      واأللفإمالة فتحة الكاف: رويس   ∇  
٢٠      ضم اهلاء     

٢٠        
 غام الباء يف الباءإد. ١: رويس وجهان
 إظهار.٢       

٢٤     إمالة فتحة الكاف واأللف: رويس  ∇ 
٢٨    فتح التاء وكرس اجليم    



 

 ٣٠ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

٢٩  الوقف هباء السكت  
٢٩  الوقف هباء السكت   
٢٩    هباء السكتالوقف   

٣١      ًتسهيل اهلمزة الثانية وصال : رويس       … 
٣٤     إمالة فتحة الكاف واأللف:رويس  ∇  
٣٧  الوقف هباء السكت  
٣٨  فتح الفاء بدون تنوين  
٣٨      ضم اهلاء     

٤٠     ًإثبات الياء وصال ووقفا ً      
٤١     ًإثبات الياء وصال ووقفا ً     
٤٨    بالتاء بدل الياء    
٥١    حذف األلف     
٥١     إدغام الذال يف التاء :روح    

٥٤  وقف هباء السكتال  
٥٩  إشامم كرسة القاف الضم : رويس ∈ 
٦١     ًضم اهلاء وصال ووقفا ً     

٦٢  فتح الفاء بدون تنوين  
٦٢      ضم اهلاء     

٦٧      بدال الواو مهزةإ      

٦٨    ف هباء السكتالوق     



 

 ٣١  تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

٧٠    الوقف هباء السكت     

٧٤   الوقف هباء السكت   

٧٩       

 مع إدغام الباء يف الباء. ١ :رويس وجهان
 .إظهار.٢ املد املشبع

  ثم ضم اهلاء ليعقوب
      

٧٩  ًاء وصال ووقفاضم اهل ً  

٨٠    إدغام الذال يف التاء: روح    

٨٣    فتح احلاء والسني   

٨٥     تشديد الظاء     
٨٥     ضم اهلاء    
٨٥   الوقف هباء السكت   

٨٥       بالياء بدل التاء       

٨٩     إمالة فتحة الكاف واأللف:رويس  ∇  
٩٠     وختفيف الزاي  خمفاة إسكان النون     

٩٠      إمالة فتحة الكاف واأللف:رويس  ∇   

٩١  إشامم كرسة القاف الضم: رويس ∈ 
٩١   الوقف هباء السكت   

٩١    الوقف هباء السكت    
٩٢     إدغام الذال يف التاء:روح    

٩٣         ًكرس امليم وصال         
٩٥  ًضم اهلاء وصال ووقفا ً  



 

 ٣٢ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

٩٦    اءياء بدل التبال    
٩٨     إمالة فتحة الكاف واأللف:رويس  ∇  

١٠٤      إمالة فتحة الكاف واأللف:رويس  ∇   

١٠٥      إسكان النون خمفاة وختفيف الزاي    
١١٢   الوقف هباء السكت   

١١٢  فتح الفاء بدون تنوين  
١١٢      ضم اهلاء     

١١٥   الوقف هباء السكت:رويس    

١١٩   فتح التاء وإسكان الالم   

١٢٤     الوقف هباء السكت      

١٢٤    وصالفتح الياء ً    

١٢٥     إسكان الياء     

١٢٨     إسكان الراء مع التفخيم     

١٢٩     ضم اهلاء    

١٢٩     ضم اهلاء    

١٢٩      ضم اهلاء     

١٣٣     وصال اهلمزة الثانيةتسهيل: رويس ً   …  

١٣٧   الوقف هباء السكت   

١٣٩   الوقف هباء السكت   

١٤٠    ًإبدال التاء ياء:روح    



 

 ٣٣  تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

١٤٠   تسهيل اهلمزة الثانية :رويس σ 
١٤٢      ًكرس امليم وصال      

١٤٢       

ًإبدال اهلمزة الثانية واوا .١:وجهانرويس 
 مكسورة وهو املقدم

 تسهيلها بني اهلمزة والياء.٢ 

     

   …  

١٤٢    بالسني بدل الصاد: رويس  
١٤٣     حذف الواو     

١٤٤    اءياء بدل التبال :روح    
١٥٢    ًبالياء وصال ووقفا ً      
١٥٧      ضم اهلاء     

١٥٨       ياء بدل التاء وتشديد الطاء وإسكان العني      
١٦٠      ضم اهلاء     

١٦١      ضم اهلاء     

١٦٥   بالتاء بدل الياء   

١٦٥ 
  

  
  فيهامكرس اهلمزة  

   
١٦٦        كرس امليم        

١٦٧       ضم اهلاء      

١٦٧      ضم اهلاء     

١٧٠  القاف الضم كرسةإشامم : رويس  ∈ 



 

 ٣٤ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

١٧٤       ضم اهلاء      

١٧٦     
    

  إدغام الباء يف الباء .١:رويس وجهان 
 ظهاراإل .٢  مع املد املشبع

    
    

١٧٧      ضم الراء      

١٨٢    فتح الواو وتشديد الصاد     

١٨٤   الوقف هباء السكت   
١٨٥       فتح الكاف وتشديد امليم       

١٨٦  
  

  ً ووقفاًإثبات الياء وصال
   

١٨٧  الوقف هباء السكت   

١٨٧  الوقف هباء السكت   

١٨٧    الوقف هباء السكت     
١٨٧      الوقف هباء السكت      

١٩١     إمالة فتحة الكاف واأللف:رويس  ∇  
١٩٧   ضم اهلاء والوقف هباء السكت    
١٩٧      تنوين ضم مع اإلدغام      

١٩٧    تنوين ضم مع اإلدغام     

١٩٧    ووقفاًبالياء وصال ً    

٢٠٤   الوقف هباء السكت   

٢٠٦   إشامم كرسة القاف الضم: رويس ∈ 



 

 ٣٥  تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

٢٠٧   حذف الواو     

٢١٠    فتح التاء وكرس اجليم    

٢١٣      
ًإبدال اهلمزة الثانية واوا .١: وجهانرويس

 تسهيلها.٢مكسورة وهو املقدم 
      

   …  

٢١٣    بالسني : رويس   

٢١٦   مواضع٣ (الوقف هباء السكت (   

٢١٧   الوقف هباء السكت   

٢١٨     باهلاء وقفا ً   

٢١٩    ضم اهلاء    
٢٢٢    الوقف هباء السكت     
٢٢٢     الوقف هباء السكت     

٢٢٨    الوقف هباء السكت     
٢٢٨  الوقف هباء السكت   

٢٢٨    الوقف هباء السكت     
٢٢٨    الوقف هباء السكت     
٢٢٨    الوقف هباء السكت      
٢٢٨    الوقف هباء السكت     

٢٢٨     
ضم اهلاء والوقف هباء السكت 

 )املوضعني(     

٢٢٩    الوقف هباء السكت      



 

 ٣٦ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

٢٢٩      ضم الياء     
٢٢٩       ضم اهلاء       
٢٣٠       ضم اهلاء       
٢٣١    الوقف هباء السكت     

٢٣١   الوقف هباء السكت    

٢٣١   الوقف هباء السكت    
٢٣١   الوقف هباء السكت    
٢٣١      مهزةالواويبدل      

٢٣١    باهلاء وقفا ً    

٢٣٢    الوقف هباء السكت     
٢٣٢    هباء السكتالوقف      
٢٣٢   الوقف هباء السكت    

٢٣٣     الوقف هباء السكت       
٢٣٣   الوقف هباء السكت    

٢٣٣   الوقف هباء السكت    

٢٣٣    ضم الراء     

٢٣٣       ضم اهلاء       
٢٣٤    الوقف هباء السكت     
٢٣٤    الوقف هباء السكت     

٢٣٤   الوقف هباء السكت     



 

 ٣٧  تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

٢٣٥       ًبدال اهلمزة الثانية ياء مفتوحةإ:رويس       

٢٣٥      الوقف هباء السكت       

٢٣٥   الوقف هباء السكت    

٢٣٦   الوقف هباء السكت     

٢٣٦  الوقف هباء السكت    

٢٣٦      الوقف هباء السكت        

٢٣٦    )املوضعني (  مع القلقلة إسكان الدال  )ًمعا(    

٢٣٧       الوقف هباء السكت        

٢٣٧   الوقف هباء السكت     

٢٣٧   الوقف هباء السكت    

٢٣٧     ال صلة فيها: رويس   

٢٤٠      ضمبتنوين    
٢٤٠    الوقف هباء السكت    

٢٤٥      حذف األلف وتشديد العني    
٢٤٥    بالصاد بدل السني : روح   
٢٤٥     فتح التاء وكرس اجليم    

٢٤٦      ووقفاًضم اهلاء وصال  ً      

٢٤٩     ال صلة فيها: رويس   

٢٥٠      إمالة فتحة الكاف واأللف:رويس  ∇  
٢٥١    كرس الدال وفتح الفاء وألف بعدها    



 

 ٣٨ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

٢٥٤    بدل تنوين الضمةفتح      

٢٥٤    بدل تنوين الضمةفتح      

٢٥٤    بدل تنوين الضمةفتح      

٢٥٥   ضم اهلاء   

٢٥٥   الوقف هباء السكت    

٢٥٩     الوقف هباء السكت    

٢٥٩    ًحذف هاء السكت وصال    

٢٥٩      بالراء بدل الزاي       

٢٦٠      إسكان الراء مع التفخيم     

٢٦٠     
 كرس الصاد:رويس

 ووقف يعقوب هباء السكت     

٢٦٠   الوقف هباء السكت    

٢٦٠     الوقف هباء السكت      

٢٦١    لف وتشديد العنيبحذف األ   
٢٦٢  فتح الفاء بدون تنوين  
٢٦٢      ضم اهلاء     

٢٦٤    إمالة فتحة الكاف واأللف:رويس  ∇  
٢٦٥     بضم الراء    
٢٦٩   ًإثبات الياء وقفامع ، ًكرس التاء وصال   
٢٧١    الوقف هباء السكت  



 

 ٣٩  تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

٢٧١   الوقف هباء السكت   
٢٧١     ًإبدال الياء نونا     

٢٧٣      بكرس السني      

٢٧٤  فتح الفاء بدون تنوين  
٢٧٤      ضم اهلاء     

٢٧٧  فتح الفاء بدون تنوين  
٢٧٧      ضم اهلاء     

٢٨٠     بتشديد الصاد    

٢٨١     فتح التاء وكرس اجليم     

٢٨٢       ًإبدال اهلمزة الثانية ياء مفتوحة: رويس      

٢٨٢      سكون الذال وختفيف الكافب     

٢٨٢       
ً الثانية واوا  اهلمزةإبدال. ١:وجهان رويس 

 تسهيلها  .٢ وهو املقدممكسورة
      

    …  

٢٨٢      ضمبتنوين    

٢٨٢     ضمبتنوين    

٢٨٥     نونبالياء بدل ال     

٢٨٦     إمالة فتحة الكاف واأللف:رويس  ∇  

 
 قراءة يعقوب البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٧   الوقف هباء السكت   



 

 ٤٠ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

١٣      بالتاء بدل الياء      
١٣    ضم اهلاء    

١٣     
ً الثانية واوا   اهلمزةإبدال. ١:وجهان رويس 

 تسهيلها بني اهلمزة والياء. ٢مكسورة
    

  … 
١٥       تسهيل اهلمزة الثانية :رويس    4  

٢٠    إسكان الياء     
٢٠      ووقفاًإثبات الياء وصال ً      

٢٠     تسهيل اهلمزة الثانية :رويس    σ 

٢٨     إمالة فتحة الكاف واأللف:رويس  ∇  

٢٨   
فتح التاء وكرس القاف وحذف األلف 

 مفتوحةبعدها مع ياء مشددة   

٣٠   حذف الواو   
٣٢     إمالة فتحة الكاف واأللف: رويس  ∇  
٣٥    باهلاء وقفا ً    

٣٦    إسكان العني وضم التاء    
٣٧        ختفيف الفاء ومهز زكريا مضمومة         

٣٧     باهلمز املضموم مع املد املتصل      

٣٨     باهلمز املضموم مع املد املتصل     
٣٩   الوقف هباء السكت   

٤٤    املوضعني ( ضم اهلاء(   



 

 ٤١  تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

٤٧      
  ً واواإبدال اهلمزة الثانية. ١:وجهان رويس 

 تسهيلها بني اهلمزة والياء. ٢مكسورة
     

   … 

٤٩   
 ومهزة  املتصلألف بعد الطاء مع املد

 مكسورة بدل الياء    

٥٠    ًإثبات الياء وصال ووقفا ً     

٥١  بالسني بدل الصاد: رويس  
٥٥     املوضعني ( قف هباء السكت الو(     

٥٧     
  وضم اهلاءً نونا األوىلإبدال الياء:روح

  ضم اهلاء:رويس
    

    
٦١     باهلاء وقفا ً   

٦٢   )املوضعني ( الوقف هباء السكت  )ًمعا(   
٦٥  الوقف هباء السكت   
٦٦   الوقف هباء السكت    

٧٠  الوقف هباء السكت   
٧١  الوقف هباء السكت   
٧٥    )يف املوضعني  (  دون صلة اهلاءرسك )ًمعا (   
٧٧      ضم اهلاء      

٧٧       ضم اهلاء      

٧٨     كرس السني      

٧٩    
فتح التاء وتسكني العني وختفيف الالم 

 وفتحها   



 

 ٤٢ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

٨١      تسهيل اهلمزة الثانية :رويس    σ 

٨١     إدغام الذال يف التاء:روح    
٨٣      اجليمفتح الياء وكرس     

٨٥   الوقف هباء السكت   

٨٧      ضم اهلاء     

٩٣    وختفيف الزاي خمفاهن النوناسكإ     

٩٧   فتح احلاء   

٩٨  الوقف هباء السكت   
٩٩  الوقف هباء السكت   
١٠٠    فتحة الكاف واأللفإمالة:رويس    
١٠١   بالسني بدل الصاد: رويس  
١٠٣    وقفاباهلاء  ً    

١٠٩    فتح التاء وكرس اجليم    
١١٢     املوضعني ( ًووقفا ً وصال ضم اهلاء(     

١١٥     ًإبدال الياء تاء     

١١٥      ًإبدال الياء تاء     

١٢٠    مرققةن الراء اسكإكرس الضاد و    

١٢٨     ضم اهلاء      

١٣٠   بحذف األلف وتشديد العني   
١٣١     إمالة فتحة الكاف واأللف:رويس  ∇  



 

 ٤٣  تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

١٤١     إمالة فتحة الكاف واأللف:رويس  ∇  
١٤٥   )املوضعني  (  دون صلة اهلاءرسك  )ًمعا(     

١٤٦    بدون نون(يقف عليها بالياء(   

١٤٦    ضم القاف وحذف األلف وكرس التاء    

١٤٧     إمالة فتحة الكاف واأللف:رويس  ∇  
١٥٠   الوقف هباء السكت   

١٥١     ضم العني    
١٥١     وختفيف الزايةإسكان النون خمفا      

١٥٤     ضم الالم     

١٥٤       ًضم اهلاء وصال ووفقا ً     

١٥٧     ًإبدال الياء تاء     

١٦١    ضم الياء وفتح الغني    
١٦٤     ضم اهلاء    

١٦٤      ضم اهلاء     

١٦٤      ضم اهلاء      

١٦٧     إشامم كرسة القاف الضم: رويس ∈  
١٦٩   كرس السني   

١٧٠  فتح الفاء بدون تنوين  
١٧٠      ضم اهلاء     

١٧٥    ووقفاًإثبات الياء وصال ً     



 

 ٤٤ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

١٧٨   كرس السني   

١٧٩    ة ضم الياء وفتح امليم وتشديد الياء مكسور     

١٨٠   كرس السني   

١٨٠     بالياء بدل التاء     

١٨٣    الوقف هباء السكت     

١٨٨  كرس السني  

١٨٨      السني كرس     

١٩٦      خمفاةنون ساكنة: رويس       

١٩٩    ضم اهلاء     

 
 قراءة يعقوب البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١     تشديد السني    

٤    الوقف هباء السكت      

٥     

   
 ة الثانيةتسهيل اهلمز: رويس    

 σ 

٦    املوضعني (ضم اهلاء(     

٦      ضم اهلاء     

٩      ضم اهلاء     

١١    الوقف هباء السكت    



 

 ٤٥  تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

١٢  مرات٣(الوقف هباء السكت(   

١٢    اء السكتالوقف هب    

١٢   بدل األلفوياء  الصاد كرس   

١٥    ضم اهلاء والوقف هباء السكت      

١٥     الوقف هباء السكت     

١٥       الوقف هباء السكت        

١٥  الوقف هباء السكت   

١٧      ضم اهلاء     

١٩     الوقف هباء السكت      

١٩     الوقف هباء السكت       

١٩      الوقف هباء السكت       

١٩      الوقف هباء السكت       

٢٠  الوقف هباء السكت   

٢٢      الثانيةتسهيل اهلمزة : رويس     …  

٢٣   املوضعني (  الوقف هباء السكت(   

٢٤      الثانيةتسهيل اهلمزة : رويس     …  

٢٤    ءفتح اهلمزة واحلا    

٢٤   الوقف هباء السكت    

٢٤   الوقف هباء السكت    

٢٤    الوقف هباء السكت     



 

 ٤٦ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

٢٥      الوقف هباء السكت       

٢٥    الوقف هباء السكت     

٢٥   الوقف هباء السكت    

٢٥    الوقف هباء السكت     

٢٥     الوقف هباء السكتضم اهلاء و      

٢٩     ضمتنوين    

٣٣    ألف بعد العني     

٣٤   الوقف هباء السكت    

٣٤   الوقف هباء السكت    

٣٤      الوقف هباء السكت       

٣٤   الوقف هباء السكت    

٣٤     الوقف هباء السكتضم اهلاء و      

٣٦    

     
 إدغام الباء يف الباء   

    

٣٧     إمالة فتحة الكاف واأللف: رويس  ∇  

٣٩     ضم اهلاء     

٤٠     حذف األلف وتشديد العني     

٤٢      ًكرس امليم وصال       

٤٣      سهيل اهلمزة الثانيةت:رويس    σ  

٥١        مفتوحةًإبدال اهلمزة الثانية ياء:رويس        



 

 ٤٧  تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

٥٦    ضم اهلاء   

٦١    إشامم كرسة القاف الضم: رويس ∈  

٦٢   ضم اهلاء  

٦٦     اهلاء ضم     

٦٦     ًضم الواو وصال     

٦٨   بالسني : رويس    

٦٩     ضم اهلاء     

٧٢    الوقف هباء السكت     

٧٣    ًإبدال التاء ياء:روح   

٧٧   رسة القاف الضمإشامم ك: رويس ∈ 
٧٧        وصال ووقفا اءضم اهل ً ً        
٧٧  الوقف هباء السكت   
٧٧    بالياء بدل التاء: روح    
٨٠     ضم اهلاء    
٨٧    الصاد صوت الزاي إشامم :رويس ;  

٩٠     
  بالفتحمنونةمربوطة تاء 

 والوقف عليها هباء التأنيث
  
  

٩٠     ضم اهلاء    
٩١     ضم اهلاء    
٩٢   الوقف هباء السكت   



 

 ٤٨ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

٩٧  الوقف هباء السكت     
١٠١     الة فتحة الكاف واأللفإم: رويس  ∇  

١٠٢     ضم اهلاء    
١٠٢     إمالة فتحة الكاف واأللف:رويس  ∇  

١٠٨   الوقف هباء السكت   

١٠٩     ضم اهلاء    
١١٥   صلة دون    
١١٥    صلةدون     
١٢٠     ضم اهلاء    

١٢٢     الصاد صوت الزاي إشامم :رويس ;  

١٢٤   الوقف هباء السكت   

١٢٤    ضم الياء وفتح اخلاء: روح   

١٢٥   الوقف هباء السكت   

١٢٧  الوقف هباء السكتضم اهلاء و   

١٢٧    الوقف هباء السكت     
١٢٧  الوقف هباء السكت   
١٢٧    الوقف هباء السكت     
١٢٨        ضم اهلاء       

١٢٨    
 وألف  مفتوحةالصادفتح الياء وتشديد 

 بعدها وفتح الالم     



 

 ٤٩  تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

١٣٩     إمالة فتحة الكاف واأللف: رويس  ∇  

١٤٠      إمالة فتحة الكاف واأللف:رويس   ∇    

١٤١      املوضعني (إمالة الكاف واأللف:رويس(    ∇    
١٤٢   الوقف هباء السكت   

١٤٤     إمالة فتحة الكاف واأللف:رويس   ∇   

١٤٥   فتح الراء    

١٤٦   إثبات الياء وقفا ً   
١٥١     إمالة فتحة الكاف واأللف :رويس   ∇    

١٥٢      وضم اهلاءبدل الياءبالنون     
١٥٣    إسكان النون خمفاه وختفيف الزاي    

١٥٣     ضم اهلاء    
١٥٣     إسكان الراء مفخمة     

١٥٥        ًكرس امليم وصال        

١٥٩    م اهلاء ض    
١٦٠     ضم اهلاء    
١٦١      ًكرس امليم وصال       
١٦١     إمالة فتحة الكاف واأللف: رويس  ∇  

١٦٢    ضم اهلاء    
١٧٣    ضم اهلاء   
١٧٥   ضم اهلاء   



 

 ٥٠ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

١٧٥    بالسني: رويس   
١٧٦   الوقف هباء السكت   

 
 قراءة يعقوب البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣     بالياء وقفا ً      
٤   الوقف هباء السكت     
٥    الوقف هباء السكت      
٥    الوقف هباء السكت     
٥   الوقف هباء السكت   
٦    تسهيل اهلمزة الثانية: رويس   σ 
١١    وقفاباهلاء  ً    

١٤          تسهيل اهلمزة الثانية:رويس       …  

١٦    ضم اهلاء   
١٦   بالسني : رويس  
١٨   الوقف هباء السكت    
٢٣       ضم اهلاء       
٢٣       ضم اهلاء       
٢٦     ضم اهلاء    
٢٧     ضم اهلاء    



 

 ٥١  تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

٢٨    الوقف هباء السكت     
٢٨  إسكان الياء  
٣١      مع املد املشبعالوقف هباء السكت:  رويس      

٣٣  ضم اهلاء  

٣٤     ضم اهلاء    
٤٢   ضم احلاء   

٤٤    ووقفاًإثبات الياء وصال ً     
٤٥     ضم اهلاء    
٤٥   الوقف هباء السكت   
٥٢   ضم اهلاء   
٥٣    فتح الالم    
٥٤     إمالة فتحة الكاف واأللف:رويس   ∇   
٥٧    إبدال الواو مهزة    
٥٧    كرس الراء    
٥٨    إبدال الواو مهزة    

٦٢ 
    

  
 ًكرس امليم وصال

  وضم احلاء 
     

  
٦٣      ًكرس امليم وصال      

٦٣ 
   

   
 ًكرس امليم وصال

 وضم احلاء 
    

   



 

 ٥٢ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

٦٤  ضم اهلاء  

٦٤          تسهيل اهلمزة الثانية:رويس       …  

٦٦    ضم اهلاء    
٦٧      وصلتها بياءألف بعد الالم وكرس التاء واهلاء      
٦٧     إمالة فتحة الكاف واأللف:رويس  ∇  
٦٨     حة الكاف واأللفإمالة فت:رويس  ∇  
٦٩  فتح الفاء بدون تنوين  
٦٩     ضم اهلاء    
٧٠    ضم اهلاء    
٧١     ضم النون   
٧١     ضم اهلاء    
٨٠     ضم اهلاء    
١٠١       تسهيل اهلمزة الثانية:رويس     …  

١٠١     وختفيف الزاي خمفاهإسكان النون       

١٠٢     إمالة فتحة الكاف واأللف:رويس    

١٠٤   إشامم كرسة القاف الضم: رويس ∈ 

١٠٧     
 ضم التاء وكرس احلاء

  ن بدأ هبا ضم مهزة الوصل وإ    

١٠٧       
 وتشديد الواو مفتوحة وكرس ،ضم اهلاء
وفتح وحذف األلف وتسكني الياء  الالم

  النون
       



 

 ٥٣  تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

١١٠   
 ومهزة  املتصلألف بعد الطاء مع املد

 مكسورة بدل الياء    

١١٢     وختفيف الزاي خمفاهإسكان النون      

١١٥     وختفيف الزاي خمفاهإسكان النون      

١١٦    تسهيل اهلمزة الثانية :رويس σ 
١١٦    إسكان الياء    
١١٧     املوضعني ( ضم اهلاء (    
١١٧   ضم اهلاء   
١٢٠  الوقف هباء السكتضم اهلاء و   

١٢٠   الوقف هباء السكت   

 
 قراءة يعقوب البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٣   الوقف هباء السكت   
٤    ضم اهلاء   
٥     اهلاء ضم    
٦     ضم اهلاء     

٧    ضم اهلاء    

٩     ضم اهلاء     

١٣   الوقف هباء السكت   

١٤   الوقف هباء السكت   



 

 ٥٤ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

١٦   فتح الياء وكرس الراء   

١٧   ف هباء السكتالوق    

١٨  ) املوضعني (الوقف هباء السكت  )ًمعا(   

١٩    الوقف هباء السكت     
١٩   تسهيل اهلمزة الثانية :رويس   
٢٢    بالياء بدل النون    
٢٢  بالياء بدل النون  
٢٣   بالياء بدل التاء   
٢٣      فتح التاء الثانية      
٣٦     فتح الياء وكرس اجليم     
٣٩   بالسني بدل الصاد : رويس  
٤٤     تشديد التاء  :رويس     
٤٤     ضم اهلاء    
٤٦    إشامم الصاد صوت الزاي:رويس <  
٤٨  فتح الفاء بدون تنوين  
٤٨     ضم اهلاء    
٥٠     الوقف هباء السكت    
٥٢     ضم اهلاء    
٥٣     ضم اهلاء    

٥٧   
القاف مقلقلة وضاد مكسورة خمففة إسكان 

  ً وإثبات الياء وقفابدل الصاد  



 

 ٥٥  تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

٥٧    الوقف هباء السكت   

٦٠    الوقف هباء السكت   

٦١    الوقف هباء السكت   

٦١     تسهيل اهلمزة الثانية:رويس    σ 

٦٢    الوقف هباء السكت   

٦٣    وختفيف اجليمة خمفاإسكان النون     

٦٣       مفتوحةءاتياء ساكنة بدل األلف وبعدها       

٦٤    وختفيف اجليمة خمفاإسكان النون     

٦٦    الوقف هباء السكت   

٧٢   قف هباء السكت الو   

٧٣  ) املوضعني (  الوقف هباء السكت  )ًمعا (   
٧٤    ضم الراء   
٧٩    إسكان الياء    
٨٠   ووقفاًإثبات الياء وصال ً    
٨١     و ختفيف الزاية خمفاإسكان النون      

٨٣      
 ًإبدال اهلمزة الثانية واوا. ١:رويس وجهان

 أو تسهيلها. ٢مكسورة وهو املقدم
     

  …  

٨٥     املتصل مهزة مفتوحة يف آخره مع املدةاديز      
٨٧   بالسني بدل الصاد : رويس  
٨٩    ة الكاف واأللفإمالة فتح:رويس  ∇ 



 

 ٥٦ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

٩٠   اهلاء وصالحذف ً   
٩٣    الوقف هباء السكت     
٩٣  ضم اهلاء  
٩٤   ضم النون   
٩٦     الملألف بعد اجليم وكرس العني وضم ا     

٩٦    يف آخرهكرس الالم     

٩٧    الوقف هباء السكت   

٩٨    الوقف هباء السكت   

٩٨      كرس القاف:روح      
٩٩    الوقف هباء السكت   

١٠١    الوقف هباء السكت   

١٠٢    الوقف هباء السكت   

١٠٣  ) املوضعني (الوقف هباء السكت )ًمعا(   

١٠٥    فتح السني وإسكان التاء    

١٠٧    املوضعني(  ضم اهلاء(    
١٠٨   ضم العني والدال وتشديد الواو   
١٠٩    ةكرس اهلمز     
١١١          ضم اهلاء         
١١١    ضم اهلاء      
١١٤    الوقف هباء السكت   



 

 ٥٧  تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

١١٤    ف الزاييفخت وة خمفاالنون ناإسك    

١١٥    اء اهلالوقف ب    
١١٥    الوقف هباء السكت   

١١٧    الوقف هباء السكت   

١١٩    فتح الياء    

١٢٢    تشديد الياء مكسورة    
١٢٢     إمالة فتحة الكاف واأللف :رويس   ∇ 

١٢٤      واهلاء وكرس التاءًزيادة ألفا بعد الالم       
١٢٦  بالسني بدل الصاد : رويس  
١٢٧     الوقف هباء السكت   

١٢٨    الياء بالنون بدل:رويس    
١٣٠     إمالة فتحة الكاف واأللف:رويس    

١٣٦    الوقف هباء السكت   
١٣٧    ضم اهلاء      
١٣٨    ضم اهلاء    
١٣٩    ضم اهلاء    
١٤١    الوقف هباء السكت   

١٤٣      فتح العني      
١٤٤     تسهيل اهلمزة الثانية:رويس    …  

١٤٥    الوقف هباء السكت     



 

 ٥٨ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

١٤٦    ضم اهلاء      
١٥٢    تشديد الذال   

١٥٣   إسكان النون   
١٥٣   بالسني : رويس   
١٥٧     موضعنيإشامم الصاد صوت الزاي:رويس  <  
١٦٠     تنوين ضم    
١٦٠       ضم الالم      

١٦١   بالسني  : رويس  
١٦١    كسورة الياء متشديدفتح القاف و    

١٦٤    الوقف هباء السكت   

١٦٥    الوقف هباء السكت   

 
 قراءة يعقوب ــــانالبيـــــــــــــــــ رواية حفص اآلية
٣   تشديد الذال   
٦    ضم اهلاء    
٧     ضم اهلاء    
١٦   بالسني بدل الصاد : رويس   

١٧  ضم اهلاء  

٢٢       ضم اهلاء       



 

 ٥٩  تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

٢٥    فتح التاء وضم الراء    

٢٨       

   
 ًإبدال اهلمزة الثانية ياء مفتوحة  :رويس      

  

٣٠        ضم اهلاء        
٣٠   كرس السني   

٣٣     وختفيف الزاية خمفاإسكان النون     

٣٤      تسهيل اهلمزة الثانية:رويس    σ 
٣٥  فتح الفاء بدون تنوين  
٣٥      ضم اهلاء     

٣٧     إمالة فتحة الكاف واأللف:رويس    

٣٨        ًإبدال اهلمزة الثانية ياء مفتوحة:رويس        

٣٨    ضم اهلاء:رويس    

٤٣      ًكرس امليم وصال       
٤٧       تسهيل اهلمزة الثانية:رويس     σ 
٤٩  فتح الفاء بدون تنوين  
٥٠      اهلمزة الثانية ياء مفتوحةإبدال:رويس        

٥٠     إمالة فتحة الكاف واأللف:رويس  ∇  

٥٤    فتح الغني وتشديد الشني    
٥٦    باهلاء وقفا ً   

٥٧    الوقف هباء السكت   



 

 ٦٠ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

٥٧    نون بدل الباء وضم الشني    

٥٧   الياء إسكان    
٥٧   تشديد الذال   
٦٩     بالصاد: روح    

٨١    
  حمققةهبمزتني الثانية:حرو
 هبمزتني الثانية مسهلة:رويس

  
  

٨٤     ضم اهلاء    
٨٦  بالسني : رويس  
٨٧    الوقف هباء السكت   

٩٣     إمالة فتحة الكاف واأللف:رويس    

٩٦     تشديد التاء:رويس     
٩٦     ضم اهلاء    
١٠٠        مفتوحةًا اهلمزة الثانية واوإبدال:رويس          

١٠١     إمالة فتحة الكاف واأللف:رويس  ∇  

١٠٥   إسكان الياء    
١١١     دون صلةضم اهلاء ومهزة ساكنة زاد    

١١٣   
  حمققةهبمزتني الثانية:حرو
 هبمزتني الثانية مسهلة :رويس

   
  

١١٧    فتح الالم وتشديد القاف   
١٢٣  ة مفتوحة استفهام مهززاد :حرو   



 

 ٦١  تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

١٣٣      ضم اهلاء       
١٣٤         م اهلاءض      
١٣٧     باهلاء وقفا ً    
١٤٠    الوقف هباء السكت   

١٤٢    حذف األلف     
١٤٣    إسكان الراء مع التفخيم    
١٤٤     حذف األلف الثانية عىل اإلفراد:روح     
١٤٨   ياءالختفيف فتح احلاء وإسكان الالم و    
١٤٨    ضم اهلاء   
١٤٩  ضم اهلاء  
١٥٥      مفتوحةًإبدال اهلمزة الثانية واوا:رويس       

١٥٧        ءضم اهلا        
١٥٧      ضم اهلاء     

١٦٠        ضم اهلاء        
١٦٠        ضم اهلاء        
١٦١   إشامم كرسة القاف الضم: رويس ∈ 
١٦١    وفتح الفاءبتاء مضمومة     
١٦١     ضم التاء     
١٦٢   إشامم كرسة القاف الضم: رويس ∈ 
١٦٢      ضم اهلاء     



 

 ٦٢ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

١٦٣     املوضعني ( ضم اهلاء (     

١٦٤   الوقف هباء السكت   
١٦٤    تنوين ضم بدل الفتح    
١٦٧      ضم اهلاء     

١٦٩   ضم اهلاء :رويس   
١٦٩      ضم اهلاء     

١٧٢      اجلمع  عىل ألف بعد الياء وكرس التاء واهلاء     

١٧٥      ضم اهلاء     

١٧٨   الوقف هباء السكت    

١٨٨      
 ًإبدال اهلمزة الثانية واوا. ١وجهان :رويس

 تسهيل الثانية.٢وهو املقدم  مكسورة
     

   … 
١٩٥     ًووقفاًإثبات الياء وصال   
١٩٥    ًاًإثبات الياء وصال ووقف    
١٩٦    الوقف هباء السكت   

٢٠١     ًحذف األلف وإبدال اهلمزة ياء ساكنة    

٢٠٣    ضم اهلاء :رويس    

٢٠٣    الوقف هباء السكت    

 
 يعقوبقراءة  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٢      ضم اهلاء     



 

 ٦٣  تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

٧     إمالة فتحة الكاف واأللف:رويس  ∇  

٩    فتح الدال    
١١    إسكان النون خمفاه وختفيف الزاي    
١٢    ضم العني    
١٤     لة فتحة الكاف واأللف إما:رويس  ∇  

١٨  اإلخفاءمع   ضم تنوين   

١٨   فتح الدال   
١٨     إمالة فتحة الكاف واأللف:رويس  ∇  

١٩   الوقف هباء السكت    

١٩   كرس اهلمزة    
٢٣    ضم اهلاء   
٣١     ضم اهلاء    
٣٢        مفتوحة ًإبدال اهلمزة الثانية ياء:رويس        

٣٣    ضم اهلاء   
٣٥     إشامم الصاد صوت الزاي :رويس <   
٣٦     ًضم اهلاء وصال ووقفا ً     

٣٧    
ضم الياء األوىل وفتح امليم وتشديد الياء 

 الثانية مكسورة    

٣٨     وقفاباهلاء  ً   

٣٩     بالتاء بدل الياء: رويس    



 

 ٦٤ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

٤٢    ) املوضعني ( كرس العني  )ًمعا(     

٤٢   انية مفتوحةورة والثين األوىل مكسَءياب   
٤٤       فتح التاء وكرس اجليم       

٥٨    ضم اهلاء    
٥٩  بالتاء وكرس السني  
٦٠     فتح الراء وتشديد اهلاء: رويس    
٦٦     ضم الضاد     

٦٦      بدل الياءبالتاء       

٦٧     بالتاء بدل الياء    
٦٨    إدغام الذال يف التاء:حرو   

 
 قراءة يعقوب البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٢     إمالة فتحة الكاف واأللف:رويس  ∇  

٣    الوقف هباء السكت    

٤    ضم اهلاء    
١٢    دون إدخالتسهيل اهلمزة الثانية:رويس    
١٤     ضم اهلاء:رويس     
١٤     ًضم اهلاء وصال ووقفا ً     

١٧    بعدهاإسكان السني دون ألف     

٢٣       تسهيل اهلمزة الثانية:رويس    …  



 

 ٦٥  تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

٢٦     إمالة فتحة الكاف واأللف:رويس  ∇  

٢٨      تسهيل اهلمزة الثانية:رويس    …  

٣٠    ضم اهلاء وحذف اهلمزة    

٣٦  الوقف هباء السكتضم اهلاء و   

٣٧    كرس الضاد    

٣٧        مفتوحةًبدال اهلمزة الثانية واواإ:رويس         

٣٧     إمالة فتحة الكاف واأللف:رويس  ∇  

٣٨   ضمإشامم كرسة القاف ال: رويس ∈ 
٤٠     فتحالب     
٤٢       ضم اهلاء       
٤٣  الوقف هباء السكت   
٤٦   إشامم كرسة القاف الضم: رويس ∈  
٤٩        إمالة فتحة الكاف واأللف:رويس  ∇     

٥٧      فتح امليم وإسكان الدال      

٥٨      ضم امليم      

٦٤     وختفيف الزاي   خمفاهإسكان النون     

٦٤     ضم اهلاء    
٦٦     مضمومة وفتح الفاءًياءإبدال النون     

٦٦     لذال مضمومة وفتح اًتاءإبدال النون    

٦٦     تنوين ضم      



 

 ٦٦ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

٧٠      ضم اهلاء : رويس      

٧٣      ضم اهلاء     

٧٩      ضم امليم      

٨٣    )املوضعني  ( إسكان الياء )ًمعا(     
٩٠        ختفيف الذال إسكان العني و        

٩٤    ضم اهلاء    
٩٥    ضم اهلاء    
٩٨     ضم اهلاء    
١٠٠     ضم الراء     

١٠٢     ضم اهلاء    
١٠٣      ضم اهلاء     

١٠٣     ضم اهلاء    

١٠٣     
 بعد الالم وكرس التاء مفتوحة ً واوا ةاديز

 -جلمع عىل ا-    

١٠٦       مديةواوثم مهزة مضمومة      

١٠٦     ضم اهلاء    
١١٠    عىل أهنا حرف جرختفيف الالم ،      
١١٧    الياءل بدبالتاء     

١١٧     ضم اهلاء    
١١٧    حذف الواو    

١١٨      مرات٣(ضم اهلاء (    



 

 ٦٧  تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

١٢٢    ضم اهلاء    
١٢٦    بالتاء بدل الياء    
١٢٨    حذف الواو    

١٢٩    الوقف هباء السكت   

 
 قراءة يعقوب البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص آليةا 

٢     كرس السني بال ألف و إسكان احلاء     

٣   تشديد الذال    

٩   ضم اهلاء   
٩      ًكرس امليم وصال       
١١   فتح القاف والضاد وألف بعدها   
١١    ضم اهلاء    
١١     فتح الالم     
١٥     ضم اهلاء    
١٥    ت الوقف هباء السك    
٢١      بالياء بدل التاء: روح     
٢٣    ضم العني    

٢٥      
 ًإبدال اهلمزة الثانية واوا. ١وجهان رويس 

 تسهيل  الثانية. ٢ املقدم مكسورة 
      

     … 



 

 ٦٨ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

٢٥   بالسني : رويس  
٢٧    إسكان الطاء    
٣٣    باهلاء وقفا ً   

٣٧    إشامم الصاد صوت الزاي:رويس <  
٣٩   ضم اهلاء:رويس   
٤٥    ًإبدال الياء نونا     

٤٩      الثانيةتسهيل اهلمزة:رويس     σ  

٥٢    إشامم كرسة القاف الضم: رويس ∈ 
٥٦      فتح التاء وكرس اجليم      

٥٨        بالتاء بدل الياء : رويس       

٥٨     بالتاء بدل الياء : رويس    

٦١     ضم الراء    
٦١    ضم الراء   

٦٢  فتح الفاء بدون تنوين  
٦٢     ضم اهلاء    
٦٦         تسهيل اهلمزة الثانية:رويس     …  

٧١     ضم اهلمزة     
٧١     الوقف هباء السكت    
٧١    ًالياء وصال ووقفاب ً     



 

 ٦٩  تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

٧٢     إسكان الياء      

٨٦      فتحة الكاف واأللفإمالة  :رويس  ∇   
٨٨     فتح الياء     

٩٢   إسكان النون الثانية وختفيف اجليم  
٩٦     ضم اهلاء    
٩٦    ًوقفا باهلاء    

١٠٣   إسكان النون وختفيف اجليم  

١٠٣  ًات الياء وقفابإث   

١٠٧    الوقف هباء السكت   

١٠٩    الوقف هباء السكت   

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان بقراءة يعقو

  الوقف هباء السكت   ٤ 
  الوقف هباء السكت   ٧ 

  ضم اهلاء   ٨ 
   ضم اهلاء    ١٥ 

  حذف األلف وتشديد العني   ٢٠ 
   لتشديد الذا   ٢٤ 

  فتح اهلمزة   ٢٥ 



 

 ٧٠ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

   فتح العني وختفيف امليم    ٢٨ 
    إسكان الياء     ٢٩ 

  تشديد الذال   ٣٠ 
    فتح التاء وكرس اجليم     ٣٤ 

    σ الثانية اهلمزةتسهيل  :رويس        ٤٠ 
  كرس الالم دون تنوين   ٤٠ 
    ألف بال إمالةثم ضم امليم وفتح الراء  ≤  ٤١ 
  الوقف هباء السكت    ٤٢ 
   كرس الياء    ٤٢ 

 ∇  إمالة فتحة الكاف واأللف:رويس     ٤٢ 
∈  املوضعنيإشامم كرسة القاف الضم: رويس    ٤٤ 

        ًإبدال اهلمزة الثانية واوا مفتوحة:رويس         ٤٤ 
∗   الغني الضمإشامم كرسة : رويس    ٤٤ 

    كرس امليم وفتح الالم    ٤٦ 
  اءفتح الر   ٤٦ 

    ووقفاًبالياء وصال  ً    ٤٦ 
∈ إشامم كرسة القاف الضم: رويس   ٤٨ 

    إسكان الياء     ٥١ 
  ًبالياء وصال ووقفا ً     ٥٥ 

  بالسني : رويس   ٥٦ 



 

 ٧١  تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

    σ اهلمزة الثانية تسهيل :يسرو       ٥٨ 
    σ اهلمزة الثانية تسهيل :رويس       ٦٦ 

     … تسهيل اهلمزة الثانية:رويس        ٧١ 
  ضم الباء   ٧١ 
      املشبع مع املد الوقف هباء السكت:رويس      ٧٢ 

σ تسهيل اهلمزة الثانية:رويس     ٧٢ 
   ًوقفا باهلاء   ٧٣ 

  σ اهلمزة الثانية تسهيل :رويس       ٧٦ 
   ضم اهلاء   ٧٦ 

> إشامم كرسة السني الضم :رويس  ٧٧ 
  لوقف هباء السكتا  ٧٨ 

   ووقفاًبالياء وصال  ً    ٧٨ 
    σ اهلمزة الثانية تسهيل :رويس       ٨٢ 

  ًوقفا باهلاء    ٨٦ 
    اجلمع( ً واوا بعد الالم عىل ةاديز(     ٨٧ 

      
    …  

 ًإبدال اهلمزة الثانية واوا. ١ :وجهانرويس 
 تسهيل اهلمزة الثانية. ٢مكسوره،مقدم       ٨٧ 

   إدغام الذال يف التاء:روح     ٩٢ 
    σ اهلمزة الثانية تسهيل :رويس       ٩٤ 

  σ اهلمزة الثانية تسهيل :رويس       ١٠١ 



 

 ٧٢ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب 

  الوقف هباء السكت    ١٠٢ 
   ووقفاًبالياء وصال  ً   ١٠٥ 

  فتح السني  ١٠٨ 
   ختفيف امليم    ١١١ 

   فتح الياء وكرس اجليم    ١٢٣ 

 
 بقراءة يعقو البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٤    ااء وقفاهلب ً   
٥    كرس الياء     

١٠   ًوقفا باهلاء   
١٥   ًوقفا باهلاء   
١٩   مفتوحة ًألف بعد الراء و إبدال األلف ياء     

٢٤          مزة الثانيةتسهيل اهل:رويس 
     

 … 
٢٤       كرس الالم      

٢٦    الوقف هباء السكت   

٢٧    الوقف هباء السكت   

٣٠    باهلاء وقفا ً   
٣١     الوقف هباء السكت      
٣١    الوقف هباء السكتضم اهلاء و     



 

 ٧٣ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب 

٣١  الوقف هباء السكت   

٣١   الوقف هباء السكت    
٣١     الوقف هباء السكتضم اهلاء و      

٣١    الوقف هباء السكت     
٣٣    فتح السني    
٣٣    ء السكت الوقف هبا    
٣٣    الوقف هباء السكت     
٣٣    الوقف هباء السكتضم اهلاء و     

٣٤    الوقف هباء السكت     
٣٩     تسهيل اهلمزة الثانية :رويس   σ 
٤٣    ف هباء السكتالوق     
٤٣        ًإبدال اهلمزة الثانية واوا مفتوحة :رويس         
٤٥     ًبالياء وصال ووقفا ً       
٤٦    الوقف هباء السكت     
٤٧   إسكان اهلمزة     

٤٨   الوقف هباء السكت    
٥٠   الوقف هباء السكت    
٥٠   الوقف هباء السكت    

٥١    باهلاء وقفا ً   
٥٣      تسهيل اهلمزة الثانية:رويس …     



 

 ٧٤ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب 

٥٨      سهيل اهلمزة الثانية  ت:رويس …     

٦٠    ًبالياء وصال ووقفا ً       
٦٢       ًل النون تاءاحذف األلف وإبد      
٦٣    ضم اهلاء    
٦٤     لف األ حذفكرس احلاء وإسكان الفاء و     

٦٤    الوقف هباء السكت   

٦٥      ضم اهلاء      

٦٦    ًاقف ووًبالياء وصال     
٦٧    الوقف هباء السكت     
٧١     ضم اهلاء    
٧٥   الوقف هباء السكت   

٧٦       املوضعني(ًإبدال اهلمزة الثانية ياء : رويس(       

٧٦     بالياء بدل النون     
٧٦   كرس التاء دون تنوين     

٧٦     بالياء بدل النون     

٨٠    الوقف هباء السكت   

٨٤      مع املد املشبعاء السكتالوقف هب       
٨٤   الوقف هباء السكت   

٨٧    الوقف هباء السكت     
٩٠    تسهيل اهلمزة الثانية • 



 

 ٧٥ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب 

٩٢    الوقف هباء السكت   

٩٤    ًبالياء وصال ووقفا ً        
١٠٠    ااء وقفاهلب ً   

١٠٠   
 ًإبدال اهلمزة الثانية واوا. ١وجهان :رويس

 تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢
    

… 
١٠٢    ضم اهلاء   
١٠٥   نونبدون(يقف عليها بالياء (  
١٠٩  ألفثم  مفتوحةوحاءالنون   بدلياء    

١٠٩     ضم اهلاء    
١١٠  تشديد الذال   

١١١     الصاد صوت الزايإشامم :رويس <  

 
 قراءة يعقوب انالبيـــــــــــــــــــــ رواية حفص اآلية
٣    الوقف هباء السكت   

٣   فتح الغني وتشديد الشني   
٥   تسهيل اهلمزة الثانية:رويس  • 
٥    حذف اهلمزة  ـ عىل االخبار ـ    
٦       ًكرس امليم وصال       
٩      ًبالياء وصال ووقفا ً      

١٣    الوقف هباء السكت   



 

 ٧٦ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب 

١٤     إمالة فتحة الكاف واأللف:رويس  ∇  

١٦      إدغام الذال يف التاء:روح      

١٦     ضم اهلاء    
١٦   لوقف هباء السكت ا   

١٧   ًإبدال الياء تاء   

١٨        ًوصال كرس امليم        

٢٣     ضم اهلاء    
٣٠       ضم اهلاء       

٣٠    ًبالياء وصال ووقفا ً     
٣٢      إدغام الذال يف التاء:روح      

٣٢    ًبالياء وصال ووقفا ً    

٣٥     إمالة فتحة الكاف واأللف:رويس  ∇  

٣٦    ًبالياء وصال ووقفا ً    

٤١    الوقف هباء السكت   

 
 قراءة يعقوب البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١   بالسني : رويس   

١/٢         
 ًوصال  كحفص:رويس

   هاء لفظ اجلاللة ضم ًبتداءا    

٢     إمالة فتحة الكاف واأللف :رويس  ∇  



 

 ٧٧ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب 

٤    الوقف هباء السكت   

١٣      ضم اهلاء      

١٤    ًبالياء وصال ووقفا ً     
٢٢    إسكان الياء    

٢٢      الوقف هباء السكت      

٢٢       ووقفاًإثبات الياء وصال ً      

٢٧  
+٢٨       ًإبدال اهلمزة الثانية  واوا  مفتوحة:رويس      

٢٨     وقفاباهلاء  ً    

٣٠  فتح الياء :رويس    

٣١       سكان الياءإ: روح       
٣١                 العني فتح   
٣١        فتح الالم   
٣٤    ًباهلاء وقفا     

٣٥   الوقف هباء السكت     

٣٦   الوقف هباء السكت    
٣٧      ضم اهلاء      

٤٠     ووقفاًلياء وصالإثبات ا ً      

٤٢  كرس السني   

٤٣      ضم اهلاء      



 

 ٧٨ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب 

٤٤         ضم اهلاء        

٤٧  كرس السني   

 
 قراءة يعقوب ــــانالبيـــــــــــــــــ رواية حفص  اآلية
٢    تشديد الباء    

٣        
 كرس امليم: ًروح وصال

 ضم اهلاء:ًوقفاًوصال ورويس 
        

      
٨     مشددة وفتح الزاي بدل النونتاء مفتوحة      

٨       ضم التاء املربوطة       

١١     ضم اهلاء     
١٤     ضم اهلاء    
٤٠      كرس الالم      
٤١  بالسني : رويس  

٤١    كرس الالم وتنوين ضم للياء @   
٤٢      ضم اهلاء     

٥٤   الوقف هباء السكت     

٥٦    كرس النون   
٥٩     ختفيف اجليمإسكان النون و   

٦١      تسهيل اهلمزة الثانية:  رويس  ∴    
٦٧        تسهيل اهلمزة الثانية:  رويس   σ     



 

 ٧٩ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب 

٦٨   ًبالياء وصال ووقفا ً    
٦٩   ًبالياء وصال ووقفا ً    

٧٤     ضم اهلاء    
٨٨      ضم اهلاء     

٩٤     إشامم الصاد الزاي : رويس ;  

 
 قراءة يعقوب البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٢    
  وختفيف الزاي خمفاهإسكان النون:رويس

 تاء مفتوحة مع فتح الزاي: روح 

    

   
٢         اء تضم ال: روح        
٢    ًبالياء وصال ووقفا ً      
٧    ف الواوحذ    
٩    إشامم الصاد صوت الزاي:رويس <  

١٢    
   

 فتح امليم 
  للتاءتنوين كرسو

   
   

١٤    الوقف هباء السكت   

١٧    تشديد الذال    
٢٤   قاف الضمإشامم كرسة ال: رويس ∈ 
٢٦       ضم اهلاء       
٢٧      ضم اهلاء     



 

 ٨٠ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب 

٢٧     ضم اهلاء    

٢٧     إمالة فتحة الكاف واأللف:رويس  ∇  

٣٠      إشامم كرسة القاف الضم: رويس ∈   
٣٧   لف بعدها أضم الياء وفتح الدال و   
٤٣  ألفثم  مفتوحةوحاءالنون   بدلياء   
٤٣      ضم اهلاء      

٤٤      ضم اهلاء      

٤٥      كرس امليم      
٤٧    حذف الواو    
٤٨     بالتاء بدل الياء    
٥١      ًبالياء وصال ووقفا ً      
٥٨    الوقف هباء السكت   

٦٠    الوقف هباء السكت   

٦١      ثانية اهلمزة التسهيل:رويس     σ 
٦٣      الوقف هباء السكت    

٦٦    فتح النون    
٧١    التاء بدل الياءب: رويس   

٧٢     
  إدغام الالم يف الالم .١:رويس وجهان 

 )املوضعني ( إظهار .٢    

٧٢      باهلاء وقفا ً     



 

 ٨١ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب 

٧٥   الوقف هباء السكت    

٧٦    املوضعني ( الوقف هباء السكت (   

٧٦  بالسني: رويس   

٧٨        إظهار.٢  إدغام.١:رويس وجهان      

٧٩      بالتاء بدل الياء     
٧٩   اء السكتالوقف هب    

٨٠     
  إدغام الالم يف الالم .١:رويس وجهان 

 )املوضعني ( إظهار .٢    

٨٠   فتح العني     

٨١     
 إظهار.٢  إدغام.١:رويس وجهان 

 )مواضع٣(    

٨٣    باهلاء وقفا ً   

٨٦       ضم اهلاء       
٨٩     ضم اهلاء    
٩٠   تشديد الذال   
٩٦      بالياء بدل النون      

٩٧   الوقف هباء السكت     

١٠٤    ضم اهلاء    
١٠٦    ضم اهلاء    
١٠٧     إمالة فتحة الكاف واأللف:رويس  ∇  

١١٤    باهلاء وقفا ً    

١٢١  بالسني: رويس   



 

 ٨٢ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب 

١٢٥   الوقف هباء السكت     

١٢٦     الوقف هباء السكت    

١٢٧     ضم اهلاء    

 
 قراءة يعقوب البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٦     ضم اهلاء    
٨     إمالة فتحة الكاف واأللف :رويس  ∇  

١٣      ياء مفتوحة بدل النون  وضم الراء     
١٦      بدلالمد ألف بعد اهلمزة مع     
١٩    الوقف هباء السكت   

٢٣  الفاء دون تنوينفتح   
٣٥      ضم القاف      
٣٨     فتح اهلمزة وتاء مربوطة منونة بالفتح   
كام  ٤٢  ًإبدال الياء تاء  
٤٤   الوقف هباء السكت ضم اهلاء و    

٤٩   تسهيل اهلمزة الثانية:رويس  • 
٤٩    ـ عىل االخبار ـ األوىلحذف اهلمزة      
٥٤      ضم اهلاء     

٥٧       كرس امليم       
٦١    تسهيل اهلمزة الثانية:رويس   σ 



 

 ٨٣ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب 

٦٢    ء السكت الوقف هبا     
٦٢    ووقفاًبالياء وصال   ً    
٦٤      ضم اهلاء     

٦٤    إسكان اجليم مع القلقلة    
٦٥      ضم اهلاء     

٦٩      بالتاء بدل الياء: رويس     

٧٢     )  إمالة فتحة امليم واأللف )األوىل ∧  
٧٢   الوقف هباء السكت    

٧٤    ضم اهلاء    
٨٢     الزاي ختفيف و خمفاةإسكان النون      
٩٢   السني إسكان    

٩٣     الزاي ختفيف و خمفاةإسكان النون      
٩٥     ضم اهلاء    
٩٧   الوقف هباء السكت    

٩٧      ووقفاًبالياء وصال  ً       
٩٨   ثانيةتسهيل اهلمزة ال:رويس  • 
٩٨    ـ عىل االخبار ـ األوىلحذف اهلمزة      
١٠٢    تسهيل اهلمزة الثانية: رويس      … 
١٠٧      ضم اهلاء     

١١٠     الواو وصالضم ً      

 



 

 ٨٤ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

 
 قراءة يعقوب البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص آليةا
١،٢        بال سكت مع اإلخفاء: ًوصال      
١٥     ضم اهلاء    
١٧    د الراءيشدت وحذف األلف و الزايإسكان    
١٧    السكتالوقف هباء    

١٧      ووقفاًبالياء وصال  ً        
١٨    السني كرس     
١٨     ضم اهلاء    
١٨    ضم العني    
١٩    إسكان الراء وتفخيمها:روح    
٢١    مواضع٣(ء ضم اهلا(    
٢٢     موضعني(ضم اهلاء(    

٢٤   ووقفاً وصال  بالياء ً   
٣١      كرس امليم       
٣٤    الوقف هباء السكت   

٣٥    الوقف هباء السكت   

٣٧   وقف هباء السكت ال   

٣٨       ًووقفاً وصالإثبات األلف : رويس      
٣٩    ووقفاً وصال  بالياء ً    



 

 ٨٥  تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

٤٠   ووقفاًإثبات الياء وصال ً   
٤٢      وامليم الثاء ضم: رويس     
٤٢    لسكتالوقف هباء ا   
٤٤    ضم القاف   
٥٥  كرس القاف  وفتح الباء  
٥٦    إبدال الواو مهزة    
٥٩    فتح الالم الثانيةضم امليم و    
٦٣    كرس اهلاء    
٦٤    ووقفاًوصال بالياء  ً   
٦٦    ووقفاً وصال بالياء ً    
٦٦   فتح الراء والشني   
٦٧    إسكان الياء    
٧٢    إسكان الياء    
٧٤   الزاي وختفيف الياءبعد ألف:رويس    
٧٤    ضم الكاف   
٧٥    كان الياءإس    

٧٧     
 ختفيف التاء وكرس اخلاء: رويس
   ختفيف التاء وكرس اخلاء:حور

 م الذال يف التاءادغوإ

    
   

٨١   ضم احلاء   
٨٥     مفتوحة وصل وتشديد التاءمهزة      



 

 ٨٦ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

٨٦    ضم اهلاء   
٨٧    ضم الكاف   
٨٩    مفتوحة وصل وتشديد التاء مهزة    
٩٢    مفتوحة وصل وتشديد التاء مهزة    
٩٣   ضم السني   

٩٤   
    

  فيهام ًألفا اهلمز إبدال  
   

٩٤   ضم السني   
٩٦    ضم الصاد والدال    
٩٨    الكاف دون مهزة تنوين    
١٠٠    إمالة فتحة الكاف واأللف : رويس  ∇ 

١٠٢        اهلمزة الثانية تسهيل:رويس   …      

١٠٢       إمالة فتحة الكاف واأللف :ويسر  ∇  
١٠٤   السني كرس    
١٠٦    إبدال الواو مهزة    
١١٠    ء السكت الوقف هبا    

 
 قراءة يعقوب البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢   باهلاء وقفا ً   



 

 ٨٧  تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

٣- ٢        
مع املد بعد األلف  مفتوحة ةمهززيادة 
…  ً وصالتسهيل اهلمزة الثانية:لرويسو    

٧         
  مع املدزاد مهزة مضمومة بعد األلف

إبدال . ١:يف الوصل وجهانلرويس و
 هاتسهيل. ٢ًاهلمزة الثانية واوا مكسورة  

        
 …      

٨    ضم العني    
٩    الوقف هباء السكت    
١١    ضم اهلاء    
١٩   بالياء املفتوحة بدل اهلمزة)  ( 2 
٢١    الوقف هباء السكت    
٢٣  ضم امليم  
٢٣    كرس النون    
٢٤     الثانيةفتح امليم والتاء:رويس      

٢٥   
  وسني مشددةبالياء املفتوحة بدل التاء

 وقاف مفتوحة   

٣٣    الوقف هباء السكت    
٣٦     فتح اهلمزة :رويس   
٣٦   بالسني :رويس  
٤٠     فتح الياء وكرس اجليم     
٤٢    اء اهلالوقف ب    
٤٢  الوقف هباء السكت    



 

 ٨٨ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

٤٣    اء اهلالوقف ب    
٤٣    بالسني : رويس   
٤٤    اء اهلالوقف ب    
٤٥    اء اهلالوقف ب    
٥١    كرس الالم   
٥٨      موضعني(ضم اهلاء(     

٦٠   ضم الياء وفتح اخلاء  
٦٣     فتح الواو وتشديد الراء : رويس     
٦٦    تسهيل اهلمزة الثانية:رويس  •  
٦٦  ضم امليم  
٦٧      مهاديشدوتفتح الذال والكاف     
٦٨    ضم اجليم    
٦٩    ضم العني    
٧٠    ضم الصاد    
٧٢   إسكان النون وختفيف اجليم  
٧٢    ضم اجليم    
٧٣     اء ضم اهل     

٨٢      ضم اهلاء     

٨٣      إمالة فتحة الكاف واأللف:رويس  ∇  
٨٤      ضم اهلاء     



 

 ٨٩  تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

٩٠      رهوكسم ففهطاء خم خمفاة  ونون ساكنة    

 
 قراءة يعقوب ـــــــــــــــانالبيــــــ رواية حفص اآلية
١٢    ًوقفا بالياء     
١٢  بال تنوينفتح الواو بعدها ألف    
١٨    سكان الياءإ    
٣٣      إدغام الكاف يف الكاف:رويس     
٣٤        غام الكاف يف الكافإد:رويس      
٣٥     إدغام الكاف يف الكاف:رويس    
٥٣    وألف بعدهاوفتح اهلاء  كرس امليم   
٦١     فتح الياء واحلاء:روح     
٦٣   فتح النون مشددة   
٦٦     اء بدل الياء بالت: روح    
٦٩   تشديد القاففتح الالم و   
٧١  مهزة استفهام  زاد :روح  
٧٥     صلةوندب: رويس    
٨٠      حذف األلف األوىل       
٨٤   كرس اهلمزة وإسكان الثاء: رويس   
٨٧       كرس امليم      



 

 ٩٠ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

٨٧    فتح احلاء وختفيف امليم مفتوحة:روح    
٨٩    ضم اهلاء    
٩٣     ووقفاًبالياء وصال  ً     
٩٧   كرس الالم   
١١٠   ضم اهلاء  
١١٢    الوقف هباء السكت   

١١٤    مفتوحةياءونون مفتوحة وضاد مكسورة    
١١٤     فتح الياء     

١٢١      ضم اهلاء      

١٢٥   الوقف هباء السكت   
١٣١    فتح اهلاء    
١٣٣    ضم اهلاء :رويس    
١٣٥   بالسني : رويس   

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان     قراءة يعقوب

     ضم اهلاء     ٢ 

    
   الالموإسكانضم القاف وحذف األلف 

 ً يف الراء وصالإدغامهاو
    ٤ 

  الوقف هباء السكت   ٤ 

  وبعدها ألف وفتح احلاء ًياءدال النون بإ  ٧ 



 

 ٩١  تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

   ضم اهلاء    ٧ 

   ضم اهلاء    ٢٢ 

  إسكان الياء   ٢٤ 

  وبعدها ألف احلاء  وفتحًياءدال النون بإ  ٢٥ 

     ًووقفاً وصال  بالياء     ٢٥ 

 ضم اهلاء  ٢٨ 

  الوقف هباء السكت   ٣٣ 

  ضم امليم   ٣٤ 

   فتح التاء وكرس اجليم     ٣٥ 

     مهزةالواوإبدال      ٣٦ 

     ووقفاً وصال  بالياء ً      ٣٧ 

  ًكرس امليم وصال      ٣٩ 

     اءضم اهل   ٤٠ 

       ضم اهلاء       ٤٤ 

…    اهلمزة الثانيةتسهيل: رويس       ٤٥ 

     الوقف هباء السكت     ٥٦ 
σ تسهيل اهلمزة الثانية:رويس    ٦٢ 

 الفاء دون تنوينفتح   ٦٧ 

   تسهيل اهلمزة الثانية:رويس     ٧٣ 

   ضم اهلاء    ٧٣ 



 

 ٩٢ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

   
  

 بالنون بدل التاء:رويس
  بدل التاءبالياء:روح

     ٨٠ 

     بالياء املضمومة بدل النون وفتح الدال    ٨٧ 

     …   
 مع املد املتصل ة مفتوحةمهززيادة 
 تسهيل الثانية:لرويسو       ٨٩ 

    ًووقفاً وصال  بالياء     ٩٢ 

  الوقف هباء السكت   ٩٤ 

    تشديد التاء     ٩٦ 

  
   

  فيهامًلفاأبدال اهلمز إ
  

    
٩٦ 

  ًإبدال اهلمزة الثانية ياء مفتوحة:رويس      ٩٩ 

     
  اه بعدٍألفزيادة  و وفتح التاءكرس الكاف

 -  عىل اإلفراد  -    ١٠٤ 

   الوقف هباء السكت    ١٠٨ 

   
  وإسكان الالمحذف األلفوضم القاف 

 ًمع إدغام الالم يف الراء وصال   ١١٢ 

 
 قراءة يعقوب البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٥       
  ًإبدال  اهلمزة  الثانية واوا: رويس 

  أو تسهيلها
     

 …   
٩     فتح الياء: رويس    



 

 ٩٣  تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

١٥       كرس الالم : رويس      
١٩   ًكرس امليم وصال    
٢٤  بالسني : رويس  
٢٥   تنوين ضم   
٢٥     ًووقفاً وصال ً  بالياء     
٢٦    إسكان الياء    
٢٩     كرس الالم : رويس    

٣٠   الوقف هباء السكت   
٣٧    بالتاء بدل الياء   
٣٧    بالتاء بدل الياء   

٣٨    
فتح الياء واسكان الدال دون ألف وفتح 

 الفاء   

٣٩    كرس التاء   
٤٠   كرس الدال وفتح الفاء وألف بعدها   

٤٤     إمالة فتحة الكاف واأللف  : رويس  ∇  

٤٤       إدغام الذال يف التاء: روح     
٤٤  ًووقفاً وصال بالياء   
٤٥     الوقف عىل الياء   
٤٥      االلف حذف النون و بدل تاء مضمومة      
٤٥    الوقف هباء السكت   



 

 ٩٤ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

٤٥   الوقف هباء السكت   

٤٨     الوقف عىل الياء ساكنة دون تنوين    
٤٨    الوقف هباء السكت   
٤٨     إدغام الذال يف التاء: روح   
٤٨      الوقف هباء السكت     
٥٤   ًوقفا بالياء    
٥٤  بالسني : رويس  

٥٨     الوقف هباء السكت   
٦٤     الوقف هباء السكت   
٦٥        تسهيل اهلمزة الثانية: رويس σ     
٦٥     حذف الواو     
٦٦   قف هباء السكتالو   

٧١  وختفيف الزاي خمفاةإسكان النون     

٧٢      املوضعني ( ضم اهلاء(     

٧٣   ًاءياء تإبدال ال   
٧٦  ضم اهلاء  

٧٦    فتح التاء وكرس اجليم    

 
 قراءة يعقوب البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢٠    ضم التاء وكرس الباء: رويس   



 

 ٩٥  تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

٢١     فتح النون     

٢٦   ًووقفاً وصال ً  بالياء   
٢٧         تسهيل اهلمزة الثانية: رويس     σ  

٢٧   حذف التنوين وكرس الالم   
٣٢     ضم اهلاء    

٣٥   ضم امليم   

٣٩   ًووقفاً وصال  بالياء   
٤٤       تسهيل اهلمزة الثانية: رويس σ    

٥٠   ضم الراء   

٥٢    فتح اهلمزة   

٥٢    ًووقفاً وصال ً  بالياء     
٥٣   ضم اهلاء   

٥٥   كرس السني   

٦٤    ضم اهلاء    

٧١   ضم اهلاء والوقف هباء السكت    
٧٢   ء السكتالوقف هبا   

٧٣  بالسني : رويس  

٧٤   بالسني : رويس   

٧٧      ضم اهلاء     



 

 ٩٦ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

٧٨   الوقف هباء السكت   

٧٩   الوقف هباء السكت   

٨٠   الوقف هباء السكت   

٨٢    يل اهلمزة الثانيةتسه: رويس  • 

٨٢    ضم امليم    

٨٢    حذف اهلمزة  ـ عىل االخبار ـ    

٨٥   تشديد الذال   

٨٧   
مهزة وصل بدل الالم وتفخيم الم اسم 

 اجلاللة وضم اهلاء  

٨٨    ال صلة فيها: رويس   

٨٨   الوقف هباء السكت   

٨٩   
مهزة وصل بدل الالم وتفخيم الم اسم 

 اجلاللة وضم اهلاء  

٩٨    ًووقفاً وصال  بالياء    
٩٩        تسهيل اهلمزة الثانية: رويس    σ   

٩٩    ووقفاً وصال  بالياء ً    
١٠١       مع املد املشبعإدغام الباء يف الباء : رويس      

١٠٨   ووقفاً وصال  بالياء ً   
١١٠       إدغام الذال يف التاء: روح     

١١٥    مفتح التاء وكرس اجلي    



 

 ٩٧  تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

 
 قراءة يعقوب البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١    تشديد الذال   

٦    
 ًإبدال اهلمزة الثانية واوا : رويس 

 أو تسهيلها
   

…    

٦    فتح العني    
٧   النونإسكان    
٧     اء اهلالوقف بضم التاء، وًوصال   
٩    ضم التاء املربوطة    

٩ 
   

  
  النونإسكان

 ضم الباء
   

  
١١   كرس السني   

١١    ضم الكاف    

١٥    كرس السني    

١٥   الوقف هباء السكت   

٢٠      حذف الواو      
٢٤      ضم اهلاء     

٢٤   ضم اهلاء   

٢٥     ضم اهلاء    

٢٧   ديد الذالتش   



 

 ٩٨ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

٢٨   إشامم كرسة القاف الضم: رويس ∈ 
٣١    الوقف هباء السكت     
٣١    الوقف هباء السكت    
٣١   مرات٣( الوقف هباء السكت (    
٣١     الوقف هباء السكت      
٣١  الوقف هباء السكت   

٣١     الوقف هباء السكت      
٣١    الوقف هباء السكت     
٣١   املوضعني( الوقف هباء السكت(     
٣١     الوقف هباء السكت      
٣١   املوضعني( الوقف هباء السكت(    
٣١   الوقف هباء السكت    
٣١    الوقف هباء السكت     
٣١    الوقف هباء السكت     
٣١      السكتالوقف هباء      
٣١   الوقف باأللف   

٣٢      
ًصال ووقفاوضم اهلاء : رويس  ً 

 ً وصال وترقيق لفظ اجلاللة كرس امليم: روح

     
    

٣٣     ضم اهلاء    

٣٣        الثانية تسهيل اهلمزة : رويس …     



 

 ٩٩  تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

٣٣     الوقف هباء السكت      

٣٣    الوقف هباء السكت     
٣٤     فتح الياء     

٣٥    
 وفتح الواوبدل الياء تاء مفتوحة 

  ً وتشديد القاف وفتح الدال وصال   

٣٧     ضم اهلاء  الثانية     

٣٩   كرس السني   

٤٣    الزايختفيفإسكان النون و     

٤٥     
 ًإبدال اهلمزة الثانية واوا : رويس 

 أو تسهيلها
    

   … 
٤٦     فتح الياء     

٤٦      
 ًإبدال اهلمزة الثانية واوا : رويس 

 أو تسهيلها
     

   … 
٤٦   بالسني: رويس  

٥٠      ضم اهلاء    
٥٢    كرس القاف   
٥٥       إسكان الباء وختفيف الدال       

٥٧  كرس السني  
٥٨     ضم اهلاء    
٥٨    الوقف هباء السكت     



 

 ١٠٠ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

٦٠   الوقف هباء السكتضم اهلاء و    
٦٠    الوقف هباء السكت    

٦٠  الوقف هباء السكت   

٦٤     فتح الياء وكرس اجليم     

 
 قراءة يعقوب البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٥   الوقف هباء السكت   

١٧    الثانية تسهيل اهلمزة : رويس σ 

١٧       ًياءهلمزة  اإبدال: رويس     
١٩    ًإبدال التاء ياء    
٢٥   تشديد الشني   

٢٦      إمالة فتحة الكاف واأللف:رويس  ∇  

٢٧   إدغام الذال يف التاء:روح  
٢٨     مع املد املشبعء السكتالوقف هبا:رويس      
٣٠    ًفتح الياء وصال:روح    

٤٠        ًياء وصال   الثانية اهلمزةإبدال: رويس ً     

٤١    إبدال الواو مهزة    
٤٤   كرس السني  

٤٧   تالوقف هباء السك   



 

 ١٠١  تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

٤٨   الوقف هباء السكت   

٤٨     بنون بدل الياء وضم الشني   

٥٢      إمالة فتحة الكاف واأللف:رويس  ∇  

٥٣   الوقف هباء السكت   

٥٤   الوقف هباء السكت   

٥٧       الثانية اهلمزة تسهيل : رويس σ   

٦٠   إشامم كرسة القاف الضم: رويس ∈ 
٦٢   الوقف هباء السكت   

٦٧    كرس التاء   

٦٩   تشديد العني دون ألف قبلها   

٦٩  ال صلة فيها  

 
 قراءة يعقوب البيـــــــــــــــــــــان صرواية حف اآلية
٤    إسكان النون الثانية وختفيف الزاي    

٤      ضم اهلاء     

٤      ًياء وصال  اهلمزة إبدال: رويس ً       

٥     ضم اهلاء    

٦      ضم اهلاء     

٩     الوقف هباء السكت   



 

 ١٠٢ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

١٢   ًبالياء وصال ووقفا ً    
١٣   فتح القاف    
١٣   فتح القاف   

١٤    الوقف هباء السكت    

١٤   ًبالياء وصال ووقفا ً    
١٩      إمالة فتحة الكاف واأللف: رويس  ∇  

٢٢    الوقف هباء السكت    

٢٩   إدغام الذال يف التاء: روح  

٣٦    
 مهزة ساكنة بعد اجليم وضم اهلاء 

 من دون صلة   

٣٩    م كرسة القاف الضمإشام: رويس ∈  
٤١   تسهيل اهلمزة الثانية : رويس   
٤٥   الوقف هباء السكت  
٤٥   فتح الالم وتشديد القاف   
٤٩   استفهامزاد مهزة : روح  
٥٦    دون ألف  بعد احلاء   

٦٢    إسكان الياء    
٦٢    ًبالياء وصال ووقفا ً     
٦٤  الوقف هباء السكت: رويس   
٦٨     الوقف هباء السكت   



 

 ١٠٣  تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

٦٩      ضم اهلاء     

٦٩     تسهيل اهلمزة الثانية: رويس  …   

٧٨   الوقف هباء السكت   
٧٨   ًبالياء وصال ووقفا ً    
٧٩   ًبالياء وصال ووقفا ً    

٨٠   الوقف هباء السكت   
٨٠   ًبالياء وصال ووقفا ً    
٨١  ًبالياء وصال ووقفا ً   
٩٢   إشامم كرسة القاف الضم : رويس ∈  
١٠٤     الوقف هباء السكت   
١٠٨   ًبالياء وصال ووقفا ً    
١٠٩    إسكان الياء    

١١٠   ًبالياء وصال ووقفا ً    
١١١     

ً وإسكان التاء وزاد ألفا توحة قطع مفمهزة
  العني ضمبعد الباء و    

١١٧    ًبالياء وصال ووقفا ً    
١١٨    إسكان الياء    
١٢٢     الوقف هباء السكت   
١٢٦   ًبالياء وصال ووقفا ً    
١٢٧    ن الياءإسكا    



 

 ١٠٤ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

١٣١   ًبالياء وصال ووقفا ً    
١٣٧   سكان الالمإفتح اخلاء  و   

١٤٠     الوقف هباء السكت   
١٤٤   ًبالياء وصال ووقفا ً    
١٤٥    إسكان الياء    

١٤٩    ألف بعد الفاءبال     

١٥٠   ًبالياء وصال ووقفا ً    
١٥٩     الوقف هباء السكت   
١٦٣   ًبالياء وصال ووقفا ً    
١٦٤    إسكان الياء    

١٧٣      ضم اهلاء     

١٧٥    قف هباء السكت الو   
١٧٩   ًبالياء وصال ووقفا ً    
١٨٠    إسكان الياء    

١٨٢      ضم القاف      
١٨٧   إسكان السني   
١٨٧        الثانية تسهيل اهلمزة : رويس …     

١٩١     الوقف هباء السكت   
١٩٣    تشديد الزاي    

١٩٣      فتح احلاء 
 والنون

   
  



 

 ١٠٥  تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

١٩٩      ضم اهلاء     

 
 قراءة يعقوب البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١٠     هباء السكت الوقف    
١٦     الوقف هباء السكت   

١٨  بالياء وقفا ً 

١٨      خمفاةإسكان النون: رويس      

١٩    الوقف هباء السكت    
١٩   الوقف هباء السكت   

٢٠    إسكان الياء    
٢٢     ضم الكاف: رويس    

٢٥    
ختفيف الالم ثم ياء النداء ثم فعل : رويس 

(أمر    ( ويتصل حرف الياء بالسني
 ًوصال اللتقاء الساكنني

     

٢٥  ًإبدال التاء ياء  
٢٥   ًلتاء ياءإبدال ا   
٢٨     بدون صلةكرس اهلاء    
٢٨    ضم اهلاء    

٢٩       
 ًبدال اهلمزة الثانية واواإ: رويس 

 هاو تسهيل أ
       
 …      



 

 ١٠٦ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

٢٩    الوقف هباء السكت    

٣١     الوقف هباء السكت     

٣٢          مفتوحةًبدال اهلمزة الثانية  واواإ: رويس           

٣٢    ًبالياء وصال ووقفا ً     
٣٥    ضم اهلاء    
٣٥  الوقف هباء السكت    

٣٦    
ًإثبات الياء وصال ووقفا ً 

 مع إدغام النون يف النون مع املد املشبع      

٣٦      
 ًإثبات الياء مفتوحة وصال  : رويس 

 ًوساكنة وقفا 
ًحذف الياء وصال وإثباهتا وقفا: روح  ً 

        
     

٣٧    ضم اهلاء    

٣٧     
  إدغام الالم يف الالم.١:وجهانرويس 

 ظهاراإل. ٢                                    

٣٨        ًإبدال اهلمزة الثانية واوا:  رويس       

٤٠     تسهيل اهلمزة الثانية : رويس  σ 

٤٢   إشامم كرسة القاف الضم: رويس ∈ 
٤٣     امالة فتحة الكاف واأللف: عقوبي    

٤٤   إشامم كرسة القاف الضم: رويس ∈ 
٤٦  الوقف هباء السكت    

٤٩   وفتح الالمضم امليم    
٥٥    تسهيل اهلمزة الثانية : رويس   



 

 ١٠٧  تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

٥٨     ضم اهلاء    
٦٠     تسهيل اهلمزة الثانية : رويس  • 

٦١     تسهيل اهلمزة الثانية : رويس  • 

٦٢     تسهيل اهلمزة الثانية : رويس  • 

٦٢    
 تشديد الذال:رويس 

 ذالتشديد البالياء و :حرو
   
   

٦٣   بنون وضم الشني   

٦٣     تسهيل اهلمزة الثانية : رويس  • 

٦٤     تسهيل اهلمزة الثانية : رويس  • 

٦٦     
 وختفيف مفتوحةسكون الالم ، ومهزة قطع 

 الدال ساكنة  وحذف األلف     

٦٧    تسهيل اهلمزة الثانية : رويس • 
٦٧     تسهيل اهلمزة الثانية : رويس     

٧٠     ضم اهلاء    
٧٨   الوقف هباء السكت   

٨٠       تسهيل اهلمزة الثانية : رويس …    

٨٢     ضم اهلاء    
٨٥     ضم اهلاء    

٨٧   
وضم التاء ثم ) مد بدل(مهزة وبعدها ألف 

  واو مدية

٨٨    كرس السني    



 

 ١٠٨ ب يف قراءة يعقوب تنوير القلو

٨٨    الوقف هباء السكت   
٨٨   بالياء بدل التاء   

٨٩ 
   

   
 كرس العني بدون تنوين وكرس امليم    

   

 
 قراءة يعقوب البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٥     مزة الثانية تسهيل اهل: رويس   
٩    باهلاء وقفا ً    

٩   باهلاء وقفا ً  
١٧     الوقف هباء السكت     

٢٣       مكرس املي  ِ     
٢٣    الزاي صوتإشامم الصاد: رويس   < 
٢٤    ء السكت الوقف هبا    
٢٦    باهلاء وقفا ً   

٢٨     الوقف هباء السكت     

٢٩   كرس اجليم   

٣٢     فتح اهلاء     
٣٢   تشديد النون وإشباع األلف: رويس    

٣٣    ًبالياء وصال ووقفا ً    

٣٤    إسكان الياء    



 

 ١٠٩  تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

٣٤    إسكان القاف    

٣٤    ًبالياء وصال ووقفا ً    

٣٩    فتح الياء وكرس اجليم    

٤١     تسهيل اهلمزة الثانية: رويس   
٤٥      املوضعني(ضم اهلاء(     
٤٧  ضم اهلاء  

٤٨    فتح السني  وألف  بعدها  وكرس احلاء    

٥٣     ضم اهلاء    
٥٦   الوقف هباء السكت   

٥٧   بالتاء بدل الياء: رويس   
٥٩     ضم اهلاء    
٦١   الوقف هباء السكت   
٦١   الوقف هباء السكت    
٦٢    ضم اهلاء   

٦٣          ًضم اهلاء وصال ووقفا ً        
٦٤    ضمإشامم كرسة القاف ال: رويس ∈  
٦٥    ضم اهلاء   

٦٦          ًضم اهلاء وصال ووقفا ً        
٧٠   الوقف هباء السكت   

٧٠    اء وكرس اجليمفتح الت    



 

 ١١٠ ب يف قراءة يعقوب تنوير القلو

٧٤    ضم اهلاء   

٧٦     ًضم اهلاء وصال ووقفا ً     

٧٨ 
   

     
 ًكرس امليم وصال 

    
     

٨٦      إمالة فتحة الكاف واأللف : رويس  ∇  

٨٨    اء وكرس اجليمتفتح ال    

 
 قراءة يعقوب البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص آليةا

٥   الوقف هباء السكت   

٨     الوقف هباء السكت    
١٤    ضم اهلاء   
١٧    اء وكرس اجليمتفتح ال    
٢٥     إدغام الذال يف التاء: روح   
٢٥    ضم التاء: رويس    
٢٩   تسهيل اهلمزة الثانية: رويس    
٣٢      اجليم  خفف و خمفاةالثانيةإسكان النون    
٣٣    إشامم كرسة السني بعض الضم: رويس  > 
٣٣     ف اجليموخفخمفاه إسكان النون  



 

 ١١١  تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

٤٢   الوقف هباء السكت   
٥١    ضم اهلاء:  رويس   
٥١     ضم اهلاء    
٥٤        إمالة فتحة الكاف واأللف: رويس  |    
٥٥   بدل الياءبالنون    
٥٦     ًحتذف وصال(إسكان الياء(    
٥٦      ًإثبات الياء وصال ووقفا ً      
٥٧    اء وكرس اجليمتفتح ال    
٦٠     الوقف عىل الياء ساكنة دون تنوين    
٦٠   الوقف هباء السكت   
٦٤   لوقف هباء السكتا   
٦٨     إمالة فتحة الكاف واأللف: رويس  ∇ 

 
 قراءة يعقوب البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٥   الوقف هباء السكت   
١٠    ضم التاء    

١١    
 اء وكرس اجليمتح الفت: رويس 

 ياء مفتوحة وكرس اجليم: روح 
   

   
١٣      فتحة الكاف واأللفمالةإ: رويس     



 

 ١١٢ ب يف قراءة يعقوب تنوير القلو

٢٢     فتح الالم بعد األلف     
٢٤     الزايإسكان النون  وختفيف    

٢٧   مرات٣ (اء السكتالوقف هب (   
٣٠    وقفااء اهلب ً   
٣٢    ضم اهلاء   
٣٥      ضم اهلاء     

٣٥   الوقف هباء السكت   
٣٦  ضم اهلاء  

٣٦    كرس النون   
٣٩    بالتاء املضمومة بدل الياء وسكون الواو    
٤١    بالنون : روح    

٤٥     إمالة فتحة الكاف واأللف: رويس  ∇  

٤٩    إسكان النون وختفيف الزاي    

٤٩      ضم اهلاء     

٥٠   ذف األلف األوىل والثانيةح   
٥٠   وقفااء اهل ب ً  

٥٠   الوقف هباء السكت   
٥٢       تسهيل اهلمزة الثانية  : رويس …    

٥٣     ًبالياء وقفا      
٥٤   ،  لفاظ الثالثة الضاد يف األضم  ،   



 

 ١١٣  تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

٥٤   الوقف هباء السكت   
٥٧   بالتاء بدل الياء   

٦٠       خمفاةإسكان النون: رويس      

 
 قراءة يعقوب البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٦     إبدال الواو مهزة     
٩   الوقف هباء السكت   
١٣   الوقف هباء السكت   
١٣    كرس الياء    
١٤    ١٥ ومثلها الوقف هباء السكت     
١٦    كرس الياء    
١٧    كرس الياء    

٢٠     
ًوإبدال اهلاء تاء مربوطة منونة إسكان العني 

 بالفتح    

٢١   إشامم كرسة القاف الضم: رويس ∈ 
٢٢   الوقف هباء السكت   
٢٧      فتح الراء      
٣١    وقفااء اهلب ً   

٣٤    سكان النون وختفيف  الزايإ    



 

 ١١٤ ب يف قراءة يعقوب تنوير القلو

 
 قراءة يعقوب البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٥         الثانيةتسهيل اهلمزة : رويس  …     
٧    سكان الالمإ    

١٠    الثانيةتسهيل اهلمزة : رويس • 
١٠    عىل االخبار ـ  ـ األوىل حذف اهلمزة     
١١    اء وكرس اجليمتفتح ال    
١٧    إسكان الياء    
٢٠    إشامم كرسة القاف الضم: رويس ∈  
٢٤     الثانيةتسهيل اهلمزة : رويس   
٢٤    كرس الالم وختفيف امليم : رويس    
٢٧         الثانيةتسهيل اهلمزة : رويس  …     

 
 قراءة يعقوب البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١     إمالة فتحة الكاف واأللف: رويس  ∇  

٤     بحذف الياء     

٤    
 وحذف األلفتشديد  الظاء فتح التاء  و

 وتشديد اهلاء  مفتوحة    

٤   الوقف هباء السكت    

٤   الوقف هباء السكت   



 

 ١١٥  تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

٨    إمالة فتحة الكاف واأللف: رويس  ∇ 
٩     ضم اهلاء    
١٠    ًف وصال ووقفاإسقاط األل ً   
١٣   فتح امليم   
١٤     ضم اهلاء    
٢٠   كرس السني   
٢٠  ممدودةألف ة ثم شددمفتح السني :رويس   

٢١   كرس اهلمزة   

٢٤    مزة الثانية تسهيل اهل:رويس σ   
٢٤      ضم اهلاء     

٢٦     ضم اهلاء    
٢٦       وضم العنيًكرس امليم وصال    ِ    
٣٠   حذف األلف وتشديد العني   

٣٢      اهلمزة الثانية تسهيل :رويس …    

٣٣    كرس القاف    

٣٦  بالتاء  

٣٧   الوقف هباء السكت    

٤٠    كرس التاء    

٤٨      إمالة فتحة الكاف واأللف: رويس  ∇  

٤٩     اء السكتالوقف هب      



 

 ١١٦ ب يف قراءة يعقوب تنوير القلو

٤٩   الوقف هباء السكت    

٤٩     الوقف هباء السكتضم اهلاء و      

٤٩     الوقف هباء السكت      

٤٩    الوقف هباء السكت     

٥٠    ء السكتالوقف هبا     

٥٠      ضم اهلاء     

٥١   مةوة مضممهز الياء الدبإ   

٥١   الوقف هباء السكت    

٥١    الوقف هباء السكت     

٥١    الوقف هباء السكت     
٥١   وقف هباء السكتال    

٥٢     بالتاء بدل الياء    
٥٢  الوقف هباء السكت   
٥٢   الوقف هباء السكت    

٥٣     الوقف هباء السكت       
٥٣   الوقف هباء السكت    
٥٣   الوقف هباء السكت    

٥٥     ضم اهلاء والوقف هباء السكت      

٥٥    الوقف هباء السكت     

٥٥     الوقف هباء السكت      



 

 ١١٧  تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

٥٥  الوقف هباء السكت   

٥٥     
   تسهيل اهلمزة الثانية:رويس

 الوقف هباء السكت: يعقوب  …   

٥٥      
 إبدال اهلمزة  الثانية  ياء مفتوحة :رويس

 الوقف هباء السكت: يعقوب       

٥٥    الوقف هباء السكت     
٥٥     الوقف هباء السكت      

٥٩    ضم اهلاء والوقف هباء السكت      

٥٩     الوقف هباء السكت      

٦٤      إمالة فتحة الكاف واأللف: رويس  ∇  

٦٦    ًصال ووقفا األلف وحذف ً   
٦٧    ألف بعد الدال وكرس التاء    
٦٧    األلف وصال ووقفاحذف ً ً    
٦٨    ضم اهلاء : رويس   

٦٨   اءببالثاء بدل ال  

 
 قراءة يعقوب ــــــانالبيـــــــــــــــ رواية حفص اآلية
١   الوقف هباء السكت   

٢   الوقف هباء السكت   

٣   ضم امليم: رويس   



 

 ١١٨ ب يف قراءة يعقوب تنوير القلو

٦  بالسني : رويس  
٩  ضم اهلاء  

٩       ًكرس امليم وصال  ِ     

٩     ضم اهلاء    
٩   إسكان السني   
٩       تسهيل اهلمزة الثانية:رويس   …     

١٣    ًبالياء  وصال ووقفا ً     
١٤     ضم التاء والباء وكرس الياء : رويس    
١٥   ألف بعدها وكرس الكافوح السني فت    
١٦      ضم اهلاء     

١٦    تنوين ال لكرس الالم بد     

١٩     ضم الباء    
١٩   والدالفتح العني    

٢٠    ختفيف الدال    

٢٠     ضم اهلاء    
٢١     ضم اهلاء    
٢٢    ضم اهلاء    
٢٣   فتح الفاء والزاي   
٢٣   الوقف هباء السكت   

٢٦   الوقف هباء السكت   



 

 ١١٩  تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

٣٧       
 وكرس التنوين إللتقاء  تنوين فتح:  رويس

 ، وضم الفاءالساكنني      

٣٩   الوقف هباء السكت   
٣٩   الوقف هباء السكت   

٤٠        تسهيل اهلمزة الثانية:رويس     …     

٤٣     ضم اهلاء    
٤٤    ضم اهلاء    
٤٥  ًت الياء وصال ووقفاإثبا ً   
٤٦     

 ًإدغام التاء األوىل يف الثانيةوصال: رويس 
 ًوابتداء كحفص   

٤٧   الوقف هباء السكت   
٤٧    إسكان الياء    
٤٧   الوقف هباء السكت   

٥٠    سكت الوقف هباء ال    
٥٤     الضم كرسة احلاءإشامم:رويس  &  

 
 قراءة يعقوب البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

١     
 ًإبدال اهلمزة الثانية واوا: رويس 

  أو تسهيلها
     

…   

٢   الوقف هباء السكت   



 

 ١٢٠ ب يف قراءة يعقوب تنوير القلو

٣    وقفااء اهلب ً   
٤    فتح التاء وكرس اجليم    
٨     ضم اهلاء    
٩   إسكان الياء   
١١  فتح الياء وضم القاف  

١٥        
 ًإبدال اهلمزة الثانية واوا : رويس 

أو تسهيلها 
       

 …     

٢٦    إدغام الذال يف التاء: روح  
٢٦  ًإثبات الياء وصال ووقفا ً   

٢٨       
 ًإبدال اهلمزة الثانية واوا : رويس 

 أو تسهيلها

       
…      

٣٣      تنوين كرس     
٣٦     ضم اهلاء    
٣٩     وضعنيامل( الكاف  فتحةإمالة: رويس(  ∇  

٤٠     باجلمع-ًزاد ألفا بعد النون-     

٤٣    
 ًإبدال اهلمزة الثانية واوا : رويس 

 أو تسهيلها

   

…    

٤٣ 
  

  
 ) مواضع٣(ًباهلاء وقفا   

  
٤٥      تسهيل اهلمزة الثانية:رويس    σ   



 

 ١٢١  تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

 
 قراءة يعقوب البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٢ -١ 
  

    
 إدغام النون يف الواو
 وأمال روح الياء

ÿ  
    

٤  بالسني : رويس  

٥   ضم الالم   
٨   الوقف هباء السكت   

٩  ضم اهلاء  

٩  ) يف املوضعني(ضم السني  )ًمعا(   
١٠     ضم اهلاء    
١٠      تسهيل اهلمزة الثانية : رويس   σ 
١٤     وصال ووقفااءضم  اهل ً ً     
١٩   تسهيل اهلمزة الثانية : رويس   

٢٢     إسكان الياء    

٢٢    اء وكرس اجليمتفتح ال    
٢٣    تسهيل اهلمزة الثانية : رويس σ 
٢٣      ًوقفاإثبات الياء     
٢٣  ًوقفاوً  وصالإثبات الياء   
٢٥     ًإثبات الياء وصال ووقفا ً      

٢٦   م كرسة القاف الضمإشام: رويس ∈ 



 

 ١٢٢ ب يف قراءة يعقوب تنوير القلو

٣٠      ضم اهلاء     
٣١    ضم اهلاء    
٣٢    ختفيف  امليم    
٣٥  ضم اهلاء  
٣٩      ضم الراء:روح     

٤١     هلاء واألف بعد الياء وكرس التاء    

٤٥   إشامم كرسة القاف الضم: رويس ∈ 
٤٦     ضم اهلاء     

٤٧   إشامم كرسة القاف الضم: رويس ∈ 
٥٢        بدون سكت         
٦١   بالسني : رويس  

٦٢   
 يم والباء وختفيف الالمضم اجل:رويس 
 ضم اجليم والباء وتشديد الالم: روح 

    
  

٦٥  ضم اهلاء  
٦٦   بالسني : رويس   

٦٨   
 فتح النون األوىل و إسكان النون الثانية

 وضم الكاف خمففةخمفاة 
 

٦٨   بالتاء بدل الياء   

٧٠   بالتاء بدل الياء    

٧٠      إمالة فتحة الكاف واأللف: رويس  ∇  



 

 ١٢٣  تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

٧٨    الوقف هباء السكت   
٧٩   الوقف هباء السكت   

٨١      
وإسكان بالياء املفتوحة بدل الباء : رويس 

  وضم الراءالقاف وحذف األلف    

٨١   الوقف هباء السكت   

٨٣    حذف الصلة: رويس   

٨٣    اء وكرس اجليمتفتح ال    

 
 قراءة يعقوب البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٦    كرس التاء  دون تنوين   
٨    إسكان السني وختفيف امليم    
١١       ضم اهلاء : رويس      
١٦     تسهيل اهلمزة الثانية:رويس   • 
١٦    ضم امليم    
١٦    خبار ـحذف اهلمزة األوىل  ـ عىل اال    
٢٣  بالسني : رويس  
٣٥   إشامم كرسة القاف الضم: رويس ∈ 
٣٦    تسهيل اهلمزة الثانية:رويس      

٤٠      كرس الالم      
٤٥      ضم اهلاء     



 

 ١٢٤ ب يف قراءة يعقوب تنوير القلو

٤٩     الوقف هباء السكت      

٥٢    تسهيل اهلمزة الثانية:رويس   • 

٥٣     تسهيل اهلمزة الثانية:رويس   • 
٥٣    ضم امليم    
٥٣    حذف اهلمزة األوىل  ـ عىل االخبار ـ    
٥٦    ًإثبات الياء وصال ووقفا ً     
٦٠    قف هباء السكت الو   
٧٢     ضم اهلاء    

٧٤      كرس الالم      
٨٦    تسهيل اهلمزة الثانية:رويس      

٩٣      ضم اهلاء     

٩٩    ًإثبات الياء وصال ووقفا ً      
١٠٢    رس الياءك    
١٠٢     ًباهلاء وقفا    

١٠٦     الوقف هباء السكت   
١١٨   بالسني : رويس   

١١٩     ضم اهلاء     

١٢٨      كرس الالم      

١٣٠     
 بعدها ألف ثم الم مكسورة مهزة مفتوحة

    مفصولة جيوز الوقف عليها

١٣٧      ضم اهلاء     



 

 ١٢٥  تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

١٤٢   الوقف هباء السكت   

١٤٥   الوقف هباء السكت   

١٤٩       ضم اهلاء : رويس      

١٥٥     ذالتشديد ال   
١٦٠      كرس الالم      
١٦٣   بالياء وقفا ً   
١٦٩      كرس الالم      

 
 قراءة يعقوب البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٨     تسهيل اهلمزة الثانية : رويس  • 

٨  ًإثبات الياء وصال ووقفا ً   
١٤     ًإثبات الياء وصال ووقفا ً     
١٥     تسهيل اهلمزة الثانية : رويس …    
٢٢   بالسني : رويس   

٢٣    إسكان الياء    
٣٣      السكتالوقف هباء     

٤١   فتح النون والصاد   
٥٧    ختفيف السني    
٥٨   لفاألوحذف  اهلمزة ضم    



 

 ١٢٦ ب يف قراءة يعقوب تنوير القلو

٦٣    
 ة وصل تسقط عند الوصل بام قبلها مهز

 ًوتكرس ابتداء
   

٦٩   إسكان الياء  
٧٠    الوقف هباء السكت    
٧٤      إمالة فتحة الكاف واأللف: رويس  ∇  

٧٥   الوقف هباء السكت    

٨٣      كرس الالم      
٨٤   فتح القاف   

 
 قراءة يعقوب ـــــــــــــــانالبيــــــ رواية حفص اآلية
٨     فتح الياء: رويس    
١٥    ضم اهلاء    
١٦     ًوقفا ًصال و  إثبات الياء:رويس      
١٦    ًإثبات الياء وصال ووقفا ً     
١٧   ًإثبات الياء وقفا    
٢٢   الوقف هباء السكت   
٢٤    إشامم كرسة القاف الضم: رويس ∈  
٢٩    ألف بعد السني  وكرس الالم     

٣٢      إمالة فتحة الكاف واأللف : رويس  ∇  

٣٨  املوضعني(الوقف هباء السكت(   



 

 ١٢٧  تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

٣٨       تنوين ضم وفتح الراء وضم اهلاء        

٣٨ 
   
   

 تنوين ضم وفتح التاء الثانية وضم اهلاء
     

    
٤١     ضم اهلاء    
٤٤    اء وكرس اجليمتفتح ال    
٥٣     ًإسكان الياء وصال ووقفا ً     
٥٣     كرس النون     
٥٦       مع اإلشباعالوقف هباء السكت: رويس      
٥٩      إمالة فتحة الكاف واأللف: رويس  ∇  

٦١     فيف اجليمإسكان النون وخت: روح   

٦٢   الوقف هباء السكت   

٦٩    ًإشامم كرسة اجليم ضام : رويس % 
٧٠   الوقف هباء السكت   

٧١    ًإشامم كرسة السني ضام : رويس + 
٧١    تشديد التاء    
٧١      مالة فتحة الكاف واأللفإ: رويس  ∇  

٧٢   إشامم كرسة القاف الضم: رويس ∈ 
٧٣    ًإشامم كرسة السني ضام : رويس + 
٧٣     تشديد التاء     



 

 ١٢٨ ب يف قراءة يعقوب تنوير القلو

٧٥    إشامم كرسة القاف الضم: رويس ∈  

 
 قراءة يعقوب ـــــــــــــــــانالبيــــ رواية حفص اآلية
٥      إدغام الذال يف التاء: روح     
٥     ًإثبات الياء وصال ووقفا ً     
٦    باهلاء وقفا ً   

٧    ًضم اهلاء وصال ووقفا: رويس ً   

٩       
ًضم اهلاء وصال ووقفا: رويس  ً 
 ًكرس اهلاء وامليم وصال: روح 

        
       

١٣     وختفيف الزايخمفاةإسكان النون     
١٥   إثبات الياء وصال ووقفا ً ً    
٢٢    ضم اهلاء    
٢٥      إمالة فتحة الكاف واأللف: رويس  ∇  

٣٢   إثبات الياء وصال ووقفا ً ً    

٣٧   ضم العني   
٣٨    إثبات الياء وصال ووقفا ً ً     
٤٠   الوقف هباء السكت   
٤٠   م الياء وفتح اخلاءض   
٥٠      إمالة فتحة الكاف واأللف: رويس  ∇  

٥٢   بالتاء بدل الياء   



 

 ١٢٩ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

٥٨    بالياء بدل التاء    
٦٠     ضم الياء  وفتح  اخلاء: رويس    

٧٣   إشامم كرسة القاف الضم: رويس ∈ 
٧٤      إمالة فتحة الكاف واأللف: رويس  ∇  

٧٧    فتح الياء وكرس اجليم    

٧٨     تسهيل اهلمزة الثانية:رويس     σ  

٨٥   وقفااء اهلب ً  

 
 قراءة يعقوب البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٦    الوقف هباء السكت     
٩    تسهيل اهلمزة الثانية :رويس   

١٠     تنوين كرس    
١١    الوقف هباء السكت   
١٢     الوقف هباء السكت      

١٤  ضم اهلاء  
١٦     ضم اهلاء     

١٦    إسكان احلاء    
١٩   ضم الشنيبنون مفتوحة و   
١٩    فتح اهلمزة    
٢٠     ضم اهلاء     



 

 ١٣٠ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

٢١  الوقف هباء السكت    

٢١   الوقف هباء السكت   
٢١    اء وكرس اجليمتفتح ال    
٢٥  ضم اهلاء  

٢٥      ًضم اهلاء وصال ووقفا ً      
٢٨        ًإبدال اهلمزة الثانية واوا: رويس      
٢٩     إسكان الراء     
٣٠    ًضم اهلاء وصال ووقفا ً    
٣٧    الوقف هباء السكت     

٤٣   إشامم كرسة القاف الضم: رويس ∈ 
٤٤   σ  حتقيق اهلمزة الثانية : روح     
٤٤   الوقف هباء السكت   
٤٤     ضم اهلاء     

٤٧    اء اهلالوقف ب وبحذف األلف     
٤٧   ضم اهلاء   

٥٣   ضم اهلاء   

 
 قراءة يعقوب البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤   الوقف هباء السكت   



 

 ١٣١ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

٥      نون ساكنة بدل التاء وطاء مكسورة خمففة    
٥   الوقف هباء السكت    

٦     الوضعني ( ضم اهلاء (    
٩   املوضعني( الوقف هباء السكت(   

١١   الوقف هباء السكت   

١٩   الوقف هباء السكت   

١٦      ضم اهلاء     
٢٠   ال صلة ب   
٢٢   الوقف هباء السكت   

٢٥   الوقف هباء السكت   

٢٥   بالياء بدل التاء   

٢٧    الزاي ختفيف و خمفاةإسكان النون     

٢٧      
 ًإبدال اهلمزة الثانية واوا : رويس 

  أو تسهيلها
     

 …   

٢٨    الزاي ختفيف و خمفاةإسكان النون     
٢٨   ٢٩ ومثلها آية الوقف هباء السكت   

٢٩     ضم اهلاء    

٣٢    ًبالياء وصال ووقفا ً    
٤١     ضم اهلاء    
٤٥   ضم اهلاء    



 

 ١٣٢ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

٤٨      ضم اهلاء    
٤٨  ضم اهلاء  

٤٩      
 ًإبدال اهلمزة الثانية واوا  : رويس 

 أو تسهيلها
     

  …    

٥١       
 ًإبدال اهلمزة الثانية واوا  : رويس 

  تسهيلهاأو
     
    … 

٥٢  بالسني : رويس  
٥٣  بالسني : رويس  

 
 قراءة يعقوب البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٧    ضم اهلاء   

٩   الوقف هباء السكت    

١٠   كرس امليم  وفتح اهلاء  وألف بعدها   

١٧   الوقف هباء السكت   

١٨   
 وختفيف  خمفاةفتح الياء وإسكان النون
 الشني   

١٨   الوقف هباء السكت   

١٩    
بنون ساكنة  بدل الباء  دون ألف وفتح 

  الدال

٢٤    وإسكان الالمضم القاف وحذف األلف    



 

 ١٣٣ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

٢٧    ًبالياء وصال ووقفا ً     
٣٢   املوضعني  ( ًوقفااء اهلب(   
٣٥    ختفيف امليم    
٣٦   بالياء بدل النون   
٣٦   الوقف هباء السكت   
٣٧     كرس السني     

٤١    
  ساكنة مع اإلقالبنون : رويس 

(  وإذا وقف عليها  وقف باأللف   (     

٤٢     مع اإلخفاء النونإسكان: رويس    

٤٢     ضم اهلاء    
٤٣  بالسني : رويس  
٤٨   ضم اهلاء   

٤٩    الوقف باأللف     
٥٨     تسهيل اهلمزة الثانية: رويس   σ 

٦١    ًبالياء وصال ووقفا ً       
٦١  بالسني : رويس  

٦٣   ووقفاًبالياء وصال  ً   
٦٤  بالسني : رويس  
٦٨    ًساكنة وصال ووقفاإثبات الياء :رويس ً    
٦٨  فتح الفاء بدون تنوين  



 

 ١٣٤ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

٧١     ضم اهلاء    
٧١     حذف اهلاء من آخره    
٨٠    كرس السني    

٨٠   ضم اهلاء   

٨٤   املوضعني (الوقف هباء السكت(   

٨٤        تسهيل اهلمزة الثانية:رويس    …     

٨٥    
  وكرس اجليم املفتوحةاءتالب:روح
  وكرس اجليم املفتوحةالياءب:رويس

   

   
٨٨    فتح الالم وضم اهلاء    

 
 قراءة يعقوب البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٧  ضم الباء  

١٨    الوقف هباء السكت     

٢٠    ًبالياء وصال ووقفا ً     
٢١     ًبالياء وصال ووقفا ً      
٢٩        ًضم اهلاء و صال ووقفا ً        

٤٣    وقفااء اهلب ً   

٤٥     ًإبدال الياء تاء: روح    



 

 ١٣٥ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

٤٧     ضم  التاء     

 
 قراءة يعقوب البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤   تنوين كرس بدل تنوين الضم   

٥   تنوين كرس بدل تنوين الضم   

٦    بالتاء بدل الياء : رويس   

٩     إبدال الواو مهزة     
١٥    اء وكرس اجليمتفتح ال    

٢١    تنوين ضم بدل تنوين الفتح    

٢٣    تشديد الذال   

٢٥     ضم اهلاء    

٢٨     فتح الالم بدل الضم    

٣٢   ة القاف الضمإشامم كرس: رويس ∈ 

٣٤    إشامم كرسة القاف الضم: رويس ∈  

٣٥     إدغام الذال يف التاء: روح   

٣٥    إبدال الواو مهزة    

٣٧   الوقف هباء السكت   



 

 ١٣٦ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

 
 قراءة يعقوب انالبيـــــــــــــــــــــ رواية حفص اآلية
٦      إمالة فتحة الكاف واأللف: رويس    
٧     ضم اهلاء    
٨   الوقف هباء السكت   
٩    الوقف هباء السكت     
١٢    بالتاء بدل الياء    
١٣  فتح الفاء بدون تنوين  
١٣     ضم اهلاء    

١٥     
دون مهزة وضم احلاء وإسكان السني دون 

 ألف بعدها
  

١٥      فتح الفاء وإسكان الصاد وحذف األلف    
١٥    الوقف هباء السكت    
١٥   الوقف هباء السكت   
١٦     ًإبدال النون ياء مضمومة     
١٦   ضم النون   
١٦      ًإبدال النون ياء مضمومة      
١٧  بدل التنوين الفاءفتح   
١٨       ًضم اهلاء وصال ووقفا ً      

٢٠     
 هبمزتني حمققتني: روح 

 هبمزتني  الثانية مسهلة: رويس 
    
  σ 



 

 ١٣٧ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

٣٢      تسهيل اهلمزة الثانية: رويس  σ   

٣٣   الوقف هباء السكت    

٣٣     
كان القاف بالياء املفتوحة بدل الباء وإس

 وحذف األلف وضم الراء بدل التنوين   

خ 
 قراءة يعقوب البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢   الوقف هباء السكت   

٥    ضم اهلاء   

١٠     ضم اهلاء    

١٠       إمالة فتحة الكاف واأللف : رويس  ∇   

١١      إمالة فتحة الكاف واأللف : رويس  ∇  

١٣     الوقف عىل الياء ساكنة دون تنوين    

١٨       تسهيل اهلمزة الثانية: رويس   σ   

٢٢     ضم التاء والواو وكرس الالم:  رويس    

٢٢      فتح التاء وإسكان القاف وفتح الطاء خمففة     

٢٥     ةمديياء  بعدها  كرس الالمضم اهلمزة و     

٢٦    فتح اهلمزة    

٣١     مديةإسكان الواو: س روي      



 

 ١٣٨ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

 
 قراءة يعقوب البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢   بالسني بدل الصاد : رويس   
٦     املوضعني(ضم اهلاء(    
١٠  ضم اهلاء  
١٠    كرس اهلاء    
١٠       بالنون بدل الياء : روح      
١٢   ضم اهلاء   
١٣      إمالة فتحة الكاف واأللف : رويس  ∇  

١٨     ضم اهلاء    
٢٠   بالسني بدل الصاد : رويس   
٢٤   الوقف هباء السكت   
٢٤     ضم اهلاء    
٢٦        كرس امليم   ِ     
٢٩        كرس امليم  ِ      

 
  يعقوبقراءة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١    فتح التاء والدال    
٥      ضم اهلاء      



 

 ١٣٩ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

٩         تسهيل اهلمزة الثانية: رويس  …    

١٠    
 ًكرس اهلمزة وإسكان اخلاء وإبدال الياء تاء

 مكسورة   

١١   سكتالوقف هباء ال    

١١     ضم امليم    
١٢     ةروكسمتشديد الياء : رويس    
١٤     مهزة ساكنة بعد الياء     
١٧    الوقف هباء السكت    

 
 قراءة يعقوب البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣    تسهيل اهلمزة الثانية: رويس  • 
٣    ضم امليم    

١٤    ًالياء وصال ووقفاب ً     
٢٣     الوقف هباء السكت    
٢٨     الوقف هباء السكت    
٢٩     الوقف هباء السكت    
٣٧   كتالوقف هباء الس   

٤١   الياء وقفاب ً   
٤١     ًالياء وصال ووقفاب ً      

٤٤   تشديد فتحة الشني   



 

 ١٤٠ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

٤٥     ضم اهلاء    
٤٥    ًالياء وصال ووقفاب ً     

 
 قراءة يعقوب ـــــــــــــــــانالبيــــ رواية حفص اآلية
٢٧    ضم اهلاء    
٣٣     ضم اهلاء    
٤٠   الوقف هباء السكت   

٤١      ًضم اهلاء وامليم وصال ووقفا ً      
٤٣   القاف الضمإشامم: رويس  ∈ 
٤٩    تشديد الذال   

٥٦     ًبالياء وصال ووقفا ً     
٥٧    ًبالياء وصال ووقفا ً    

٥٩     ًالياء وصال ووقفاب ً      
٦٠    ًكرس امليم وصال  ِ  

 
 قراءة يعقوب البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢١     عىل اجلمع-ألف بعد الياء-    
٢١     باجلمع- واهلاء ألف بعد الياء وكرس التاء-    



 

 ١٤١ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

٢٣   تنوينالل د بواوفتح ال   

٢٣   تنوينالل دفتح امليم ب   

٢٤     ضم اهلاء    

٢٩    وقفااء اهلب ً   

٣٧      فقط  بالصادٌ واحدٌوجه        

٤٥     فتح الياء     

 
 قراءة يعقوب ـــــــــــــانالبيــــــــ رواية حفص اآلية
٧   الوقف هباء السكت   
١٢      فتح التاء  وإسكان امليم وحذف األلف      
١٩     تشديد التاء مع املد الالزم: رويس    
٢٣      ًكرس امليم وصال  ِ    
٣٠   الوقف هباء السكت   
٣٥   الوقف هباء السكت   

٤٣      إدغام اهلاء يف اهلاء  .١:وجهانرويس  
 اإلظهار.٢   

٤٤      اإلظهار.٢دغام اإل .١:وجهانرويس    
٤٨     اإلظهار.٢اإلدغام . ١:رويس وجهان    
٤٩     اإلظهار.٢اإلدغام . ١:رويس وجهان    



 

 ١٤٢ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

٥٠     

نقل حركة اهلمزة إىل الالم قبلها وحذف 
  ًاهلمزة مع إدغام تنوين عادا يف الم األوىل

  )أنظر األصول(ويف اإلبتداء ثالثة أوجه 
   ! 

٥٥       
 ًإدغام التاء األوىل يف الثانية وصال

 ويف اإلبتداء كحفص     

 
 قراءة يعقوب البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٥   بالياء وقفا ً   
٦   ًبالياء وصال ووقفا ً   
٧    ف بعدها وكرس الشني خمففةفتح اخلاء وأل     
٨   ًبالياء وصال ووقفا ً   
١١     تشديد التاء     
١٦    ًبالياء وصال ووقفا ً     
١٨    ًبالياء وصال ووقفا ً     
١٩     ضم اهلاء    
٢١    ًبالياء وصال ووقفا ً     
٢٥      تسهيل اهلمزة الثانية: رويس  • 

٣٠    ًبالياء وصال ووقفا ً     
٣١     ضم اهلاء    
٣٤     ضم اهلاء    



 

 ١٤٣ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

٣٧    ًبالياء وصال ووقفا ً     
٣٩    ًبالياء وصال ووقفا ً     
٤١     تسهيل اهلمزة الثانية: رويس σ   

 
 قراءة يعقوب البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢٢      ضم الياء وفتح الراء     
٢٤   بالياء وقفا ً   
٣١   الوقف باأللف   
٣٥     تنوين كرس: روح    
٥٠    ضم اهلاء    
٥٢    ضم اهلاء    

٥٤      
ىل إ اهلمزة ونقل حركتها حذف: رويس 

  ً، وابتداء هبمزة مكسورةالنون    

٥٦  لوقف هباء السكتضم اهلاء ا   

٥٦     الوقف هباء السكت      
٥٨     الوقف هباء السكت      
٦٦    ضم اهلاء    
٦٨    ضم اهلاء    
٧٠   الوقف هباء السكتضم اهلاء   

٧٤     الوقف هباء السكت      



 

 ١٤٤ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

 
 قراءة يعقوب البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١٧     ضم اهلاء    

١٩   فتح الزاي   

٣٥     الوقف هباء السكت      

٣٦     الوقف هباء السكت      

٤٧ Ê  تسهيل اهلمزة الثانية : رويس   

٤٧    ضم امليم    

٤٧    حذف مهزة اإلستفهام  ـ عىل االخبار ـ    

٥٥   فتح الشني   

٥٩   تسهيل اهلمزة الثانية σ 

٦٢    ذالتشديد ال   

٦٤   تسهيل اهلمزة الثانية:رويس σ 

٦٩   تسهيل اهلمزة الثانية:رويس σ 

٧٢   تسهيل اهلمزة الثانية:رويس σ 

٨٩     ثم واو مديةضم الراء : رويس    

٨٩    وقفااء اهلب ً   

٩٥    الوقف هباء السكت   



 

 ١٤٥ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

 
 قراءة يعقوب البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١   الوقف هباء السكت   

٢   الوقف هباء السكت   

٣   الوقف هباء السكت   

٤   الوقف هباء السكت   

٥    فتح التاء وكرس اجليم    
٦   الوقف هباء السكت   

٩    إسكان النون  وختفيف الزاي    
٩    حذف الواو    
١١       دون ألف بعد الضاد وتشديد  العني     
١٢   ضم اهلاء  

١٣   مإشامم كرسة القاف الض: رويس ∈ 
١٤      تسهيل اهلمزة الثانية : رويس   σ 
١٥    بالتاء بدل الياء   

١٦    تشديد الزاي    
١٦     بالتاء بدل الياء: رويس    
١٦        ًضم اهلاء وصال ووقفا ً       
١٨   حذف األلف وتشديد العني   
٢٧     ضم اهلاء    



 

 ١٤٦ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

 
 قراءة يعقوب البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢    

فتح الياء  وتشديد الظاء وفتح اهلاء مشددة 
 دون ألف بينهام   

٢    الوقف هباء السكت     

٢    بحذف الياء    

٣    
فتح الياء  وتشديد الظاء وفتح اهلاء مشددة 

 دون ألف بينهام   

٤      إمالة فتحة الكاف واأللف: رويس  ∇  
٥      لكاف واأللفإمالة فتحة ا: رويس  ∇  
٧     ضم الراء     

٨    
عىل التاء خمفاة قدم النون الساكنة :  رويس  

 وحذف األلف وضم اجليم  

٨     وقفااء اهلب ً    

٩    
عىل التاء   خمفاةقدم النون الساكنة:  رويس  

 وحذف األلف وضم اجليم  

٩     وقفااء اهلب ً    
١١  ) إشامم كرسة القاف الضم: رويس   ) ًمعا ∈ 
١١     لفأيم دون اجلسكان إ     
١١      يبدأ هبمزة مكسورة-ني فيهاشكرس ال -      

١٣     تسهيل اهلمزة الثانية : رويس   σ  
١٤      ضم اهلاء     



 

 ١٤٧ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

١٨   كرس السني   

١٩       ًوصال ووقفا ضم اهلاء ً        
٢٢      ًامليم وصالكرس  ِ    

 
 قراءة يعقوب البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١   الوقف هباء السكت   

٢       ضم العنيو،ًامليم وصال كرس  ِ     

٢   ضم اهلاء   

٣      ًضم اهلاء وصال ووقفا ً      

٩    ضم اهلاء    

١٠   حذف الواو   

١١     ًامليم وصال  كرس     

١٤   كرس السني   

٢٤   الوقف هباء السكت   

 
 قراءة يعقوب البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١    املوضعني (ضم اهلاء(    

٤   كرس اهلمزة   

٤         ًإبدال اهلمزة الثانية واوا: رويس        



 

 ١٤٨ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

٦    ضم اهلاء   
٦   كرس اهلمزة   
٨    ضم اهلاء    
١٠      الوقف هباء السكت       
١٠     الوقف هباء السكت      
١٠     الوقف هباء السكت      
١٠     الوقف هباء السكت      
١٠  الوقف هباء السكت   
١٠  الوقف هباء السكت   

١٠   الوقف هباء السكت    
١٠     الوقف هباء السكت      

١٠    الوقف هباء السكت     
١٠    فتح امليم وتشديد السني     
١٢      الوقف هباء السكت        
١٢  الوقف هباء السكتضم اهلاء و   

١٢     الوقف هباء السكت      

١٢    الوقف هباء السكت     
١٢  الوقف هباء السكت   

١٣     ضم اهلاء    



 

 ١٤٩ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

 
 قراءة يعقوب البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١   الوقف هباء السكت   

٢  الوقف هباء السكت   
٥  الوقف هباء السكت   
٦  الوقف هباء السكت   

٦   فتح الياء   
٧   الوقف هباء السكت   

٨  ًبتنوين الضم مع اإلدغام وصال  
٨  فتح الراء وضم اهلاء   

 
 قراءة يعقوب البيـــــــــــــــــــــان صرواية حف اآلية
٢     ضم اهلاء    
٢     ضم اهلاء    

٣   الوقف هباء السكت   

٧  ضم اهلاء  

 
 قراءة يعقوب البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤   كرس السني   



 

 ١٥٠ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

٤     ضم اهلاء    
٥   إشامم كرسة القاف الضم: رويس ∈ 
٥    ختفيف الواو األوىل: روح   
٦     ضم اهلاء    
١١      تسهيل اهلمزة الثانية:رويس       σ 

 
 قراءة يعقوب البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١   الوقف هباء السكت   

٦    ضم اهلاء    
٩      بالنون بدل الياء     
١٧  دون ألف وتشديد العني   

 
 قراءة يعقوب البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١    الوقف هباء السكت     
١    الوقف هباء السكت    
١    الوقف هباء السكت     
١   لسكتالوقف هباء ا    
٢    الوقف هباء السكت     
٢   الوقف هباء السكت    



 

 ١٥١ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

٢   الوقف هباء السكت     
٣   الوقف هباء السكت   
٣   بتنوين الضم   
٣     ضم اهلاءفتح الراء و     
٤     يف املوضعني( بحذف الياء(   
٤   الوقف هباء السكت     
٤    الوقف هباء السكت     
٤   الوقف هباء السكت    
٦   الوقف هباء السكت    
٦    كرس الواو: روح   

٦    الوقف هباء السكت     
٦     املوضعني(الوقف هباء السكت ضم اهلاء و(      

٦   الوقف هباء السكت    

٦   الوقف هباء السكت    

٦    لوقف هباء السكتا     

٨     الوقف عىل الياء ساكنة دون تنوين    
٨    ضم الكاف    
١١       فتح الياء       
١٢    الوقف هباء السكت     

١٢    الوقف هباء السكت     



 

 ١٥٢ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

  
 قراءة يعقوب البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١  الوقف هباء السكت    

٢   الوقف هباء السكت   

٤    تشديد الظاء     
٨  ضم اهلاء  
٩     ضم اهلاء    

١٠ 
   

   
ً وقفااء اهلب

   
   

١٠    إشامم كرسة القاف الضم: رويس ∈  
١١    ًباهلاء وقفا    
١٢   ًباهلاء وقفا   

  
 قراءة يعقوب البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١   كتالوقف هباء الس   

٢   الوقف هباء السكت   

٤   الوقف هباء السكت   

٧    الوقف هباء السكت   
١٤   الوقف هباء السكت   



 

 ١٥٣ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

١٦   تسهيل اهلمزة الثانية:رويس   σ 
١٦      ةبدال الثانية  ياء  مفتوحإ :رويس      
١٧      بدال الثانية  ياء  مفتوحةإ :رويس      
١٧  ًبالياء وصال ووقفا ً   
١٨  ًبالياء وصال ووقفا ً   
١٩   الوقف هباء السكت   

٢٢  بالسني: رويس  

٢٧     الضمالسنيإشامم كرسة : رويس  + 
٢٧    إشامم كرسة القاف الضم: رويس ∈  
٢٧   دالإسكان ال   

٢٨    إسكان الياء   

٢٨       إمالة فتحة الكاف واأللف: رويس  ∇   

  
 قراءة يعقوب بيـــــــــــــــــــــانال رواية حفص اآلية
١        ًوصال إدغام النون يف الواو       
٧   الوقف هباء السكت   

١٤   
 تني حمققتنيمزهب:روح
 تني الثانية مسهلةمزهب: رويس

  
σ 

٤٨   الوقف هباء السكت   

٤٩   وقف هباء السكتال   



 

 ١٥٤ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

  
 قراءة يعقوب البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٧     ضم اهلاء    
٩    كرس القاف وفتح الباء    

١٦   الوقف هباء السكت   

١٩     وقفا كحفص بدون هاء:ًوصال ،ً      

٢٠    وقفا كحفص بدون هاء:ًوصال ،ً     

٢١   الوقف هباء السكت   
٢٥     وصلها يعقوب بدون هاء     

٢٦    وقفا كحفص بدون هاء:ًوصال ،ً    

٢٨    وقفا كحفص بدون هاء:ًوصال ،ً   

٢٩    وقفا كحفص بدون هاء:ًوصال ،ً     

٤١   بالياء بدل التاء   

٤٢    الذالتشديدبالياء و    
٥٠       إمالة فتحة الكاف واأللف: رويس   ∇   

  
 قراءة يعقوب البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢     إمالة فتحة الكاف واأللف: رويس   ∇ 

١٦   تنوين ضم   

٤٣   فتح النون وإسكان الصاد   



 

 ١٥٥ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

  
 قراءة يعقوب البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣   ًبالياء وصال ووقفا ً    
١٦  الوقف هباء السكتضم اهلاء و   

٢١  سكان الالمإضم الواو الثانية  و   

٢٦       إمالة فتحة الكاف واأللف: رويس  ∇   

٢٨    الوقف هباء السكت    

٢٨   إسكان الياء   

  
 قراءة يعقوب البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١    الوقف هباء السكت     

٣    كرس اهلمزة     
٤    كرس اهلمزة     
٥    كرس اهلمزة     
٥  تح القاف وتشديد الواو مفتوحةف   
٦    كرس اهلمزة     
٧   كرس اهلمزة    
٨      كرس اهلمزة)  مرات٧تكررت )(١٤(حتى آية     



 

 ١٥٦ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

٢٠  فتح القاف بعدها ألف وفتح الالم 
٢٨      ضم الياء : رويس    
٢٨   ضم اهلاء   

  
 قراءة يعقوب البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣    ًً ًضم الواو وصال   
٩  كرس الباء  
٢٠    كرس الفاء واهلاء    
٢٠     اءكرس الثاء واهل    

  
 قراءة يعقوب البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١٠       إمالة فتحة الكاف واأللف: رويس  ∇   

  
 قراءة يعقوب البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣  كرس السني  
٢٠  بالياء بدل التاء  

٢١  بالياء بدل التاء  

٢٧    إشامم كرسة القاف الضم: رويس ∈  
٢٧   بال سكت وإدغام النون يف الراء   



 

 ١٥٧ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

٣٦  كرس السني  

  
 قراءة يعقوب البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤      إمالة فتحة الكاف واأللف : رويس  ∇  

٤    ًا قفوًوصال و  األخريةرويس حذف األلف    
١٤     ضم اهلاء    
١٥     ضم اهلاء    
١٥   ًوقفاًوصال وحذف األلف : رويس  
١٩     ضم اهلاء    
٢٠   الوقف هباء السكت :رويس   
٢١      تنوين كرس       

  
 قراءة يعقوب البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٦    ضم الذال : ح رو    

٦    ضم الذال    

٣٠     فتح الالم: رويس    

٣٣   
 -  عىل اجلمع-ًزاد ألفا بعد الالم  : حور

 ًزاد ألفا بعد الالمو ضم اجليم: رويس 
   

   



 

 ١٥٨ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

٣٩   ًبالياء وصال ووقفا ً    
٤٨   إشامم كرسة القاف الضم: رويس ∈ 

  
 قراءة يعقوب البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١  الوقف هباء السكت    
١٩  تشديد كرس التاء  
٢٣    حذف األلف: روح   
٢٥     يف السنيختف     

  
 قراءة يعقوب البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١٠    تسهيل اهلمزة الثانية:رويس   • 
١١   ـ عىل االخبار ـ األوىل حذف اهلمزة     
١١    ًزاد ألفا بعد النون: رويس    
١٦    بالياء وقفا ً    
١٦  حذف التنوين  
١٨  تشديد الزاي  

٢٧     تسهيل اهلمزة الثانية: رويس  σ 

٤٣  الوقف هباء السكت  



 

 ١٥٩ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

  
 قراءة يعقوب البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤     ضم العني     

٩  الوقف هباء السكت  
٢٢     تسهيل اهلمزة الثانية:رويس    σ   

٢٥    
ً وصال وابتداءكرس اهلمزة: روح  ً 
ًكرس اهلمزة ابتداء وفتحها وصال: رويس ً    

  
 قراءة يعقوب ـــــــــــــــــــانالبيــ رواية حفص اآلية
٦  ختفيف اجليم  

١٢     ختفيف العني: روح   
١٦   بالياء وقفا ً   
٢١ هباء السكتالوقف: رويس    

٢٤    بالظاء بدل الضاد: رويس )  ( Ò  

  
 قراءة يعقوب البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٧  تشديد الدال  

١٩  ضم امليم  



 

 ١٦٠ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

  
 قراءة يعقوب البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١٤    مع اإلدغام ، سكتبدون    

٢٤    ضم التاء وفتح الراء    

٢٤   ضم التاء   

٣١       ًكرس امليم وصال       

٣١   ًزاد ألفا بعد الفاء   

٣٣      ضم اهلاء     

  
 قراءة يعقوب ـــــــــــــــــانالبيــــ رواية حفص اآلية
٢١        ًضم اهلاء وصال ووقفا ً        

  
 قراءة يعقوب البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١٤  الوقف هباء السكت  

  
 قراءة يعقوب ـــــــــــانالبيــــــــــ رواية حفص اآلية
٤  ختفيف امليم  
٥  الوقف هباء السكت   



 

 ١٦١ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

١٧      إمالة فتحة الكاف واأللف: رويس  ∇  

  
 

  
 قراءة يعقوب البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤    ضم التاء    
١١   مضمومة بدل التاء املفتوحةياء: رويس   
١١   تنوين ضم :رويس  
٢٢     ضم اهلاء    

  
 قراءة يعقوب البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤  فاًبالياء وصال ووق ً  
٩   ًبالياء وصال ووقفا ً     
١٣     ضم اهلاء    
١٥  ًبالياء وصال ووقفا ً    
١٦  ًبالياء وصال ووقفا ً    
١٧    بالياء بدل التاء    
١٨     بالياء وضم احلاء وحذف األلف  

١٩    بالياء بدل التاء    



 

 ١٦٢ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

٢٠   بالياء بدل التاء   

٢٣    إشامم كرسة اجليم الضم:رويس % 

٢٥   فتح الذال   

٢٦  فتح الثاء  

  
 قراءة يعقوب البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٥    كرس السني  
٧   كرس السني  
٢٠     ضم اهلاء    

  
 يعقوبقراءة  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١٤     ضم اهلاء    

  
 قراءة يعقوب البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

١٤      
  تشديد التاء ً وصال:رويس 

 ًابتداء كحفص     

  
 



 

 ١٦٣ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب


 


 

 
 

  
 

 
 

 
 قراءة يعقوب البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٦   إشامم الصاد صوت الزاي:رويس  < 

 
 



 

 ١٦٤ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

 
 قراءة يعقوب البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٧   الوقف هباء السكت   

١٠     ًحذف اهلاء الساكنة وصال وإثباهتا وقفا ً    


 


 

 
 قراءة يعقوب البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص يةاآل
٢   تشديد امليم: روح   

٣  كرس السني  

٨     ضم اهلاء    

 
 قراءة يعقوب البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣     ضم اهلاء    

٤     ضم اهلاء     



 

 ١٦٥ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

 

 

 

 


 

 
 قراءة يعقوب البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٦    إسكان الياء    

٦ ًات الياء وصال ووقفاإثب ً 


 

 
 قراءة يعقوب البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤  ًضم التاء  وصال  



 

 ١٦٦ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

 
 قراءة يعقوب البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤    إبدال الواو مهزةوإسكان الفاء    


 

 


 



 

 ١٦٧ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

 
 العلـم طلبة من ًاكثري نإف لذا ،سالمياإل العامل معظم يف املشهورة هي ةدرال طريق نإ
 يف اختـار قـد -اهللا رمحـه- م ابن اجلـزرياماإل نأ علمون ،الطرق من غريها يعرف ال

الث املكملـة الـث القـراءات مـن روايـة كـلل ًواحـدا ًطريقا )الدرة املضيئة( منظومته
 هكتاب يف اجلزري ابن مجع قدو ،خرىأ ًطرقا العلامء من هغري اختار بينام رشالعللقراءات 

 هـذا نأ مالحظـة مع ،القراءات كتب من ًكتابا ومخسني ثامنية )العرش القراءات يف النرش(

 .ًاطريق ٩٨٠ بلغت التي بطرقهم العرشين برواهتم العرش اءَّالقر شمل الكتاب
 :طرق  أربعة )رويس(أيب عبد اهللا حممد بن املتوكل رواية تار ابن اجلزري لوقد اخ
 .ًطريقا) ٣٢(وعنه  ؛أيب القاسم عبد اهللا بن احلسن النخاس :األول
 .)طريقان(  وعنه ؛، غالم ابن شنبوذأيب الطيب حممد بن أمحد البغدادي :الثاين
 طرق)٣( وعنه ؛أيب احلسن أمحد بن  مقسم العطار :الثالث 

طرق) ٤( وعنه ؛أيب احلسن عيل بن عثامن بن حبشان اجلوهري. 

                                          
 : قال ابن اجلزري،١٩٧ ص١رشح طيبة النرش للنويري جانظر  )١(

ـــــرق ـــــنهم ط ـــــرواة ع ـــــذه ال   وه
ـــــع ـــــني وإال أرب ـــــاثنني يف اثن   ب

 

ــــــق ــــــرشنا   حيق   أصــــــحها  يف  ن
ـــق جتمـــع ـــف طري   فهـــي زهـــا أل

 
 

 .١٤٤ ص١انظر النرش البن اجلزري ج  )٢(
 .١٤٦ ص١ النرش  ج ًفهذه تتمة إحدى وأربعني طريقا لرويس،: ل ابن اجلزري قا)٣(



 

 ١٦٨ قلوب يف قراءة يعقوبالتنوير 

  ؛روح بن عبد املؤمن اهلذيلأيب احلسن رواية وقد اختار ابن اجلزري ل
 :ني طريقوعنه
 ً.طريقا) ٤١( وعنه ؛أيب بكر حممد بن وهب بن حييى الثقفي :األول
 .طرق)٣(  وعنه؛سليامن الزبريي بن أمحد بن  الزبريأيب عبد اهللا :الثاين

 :ذه الطرق مبينة يف اجلدول التايلوإليك ه

                                          
 .١٥١ ص١انظر النرش البن اجلزري ج  )١(
 .١٤٨ ص١ النرش  ج ًفهذه تتمة أربع وأربعني طريقا لروح ،:  قال ابن اجلزري)٢(



 

 ًطريقا) ٤١( وعنه )رويس( عبد اهللا حممد بن املتوكل اللؤلؤيأيب  ًاقيطر) ٤٤ (وعنه ذيلاهلسن روح بن عبد املؤمن أيب احل

 ًطريقا )٤١( وعنه كر حممد بن هارون التامرأيب ب

بكر حممد بن وهب بن حييى أيب 
 الثقفي

 ًاقيطر) ٤١(ه وعن
القاسم عبد اهللا بن أيب 

 احلسن النخاس
 ًطريقا) ٣٢( وعنه 

 الطيب حممد بن أيب
  أمحد البغدادي

 )انقيطر(وعنه  

 بن أمحد الزبري بد اهللاأيب ع
 بن سليامن الزبرييا

 طرق)٣( وعنه

 احلسن عيل بن أيب 
عثامن بن حبشان 
 اجلوهري

 طرق) ٤( وعنه 

احلسن أمحد بن  أيب 
 مقسم العطار

 طرق) ٣(وعنه 

احلسن عيل بن  أيب
عثامن بن حبشان 
 اجلوهري

 )قيطر(وعنه 

 حممد بن طيبالأيب 
املعروف بغالم محد أ

 ابن شنبوذ
 )انقيطر( نه  وع

محزة بن عيل 
 البرصي

 )قيطر( وعنه 

العباس حممد  أيب
بن يعقوب ا

 التميمي املعدل
 ًاقي طر)٤٠(وعنه 



 

 ١٧٠ قلوب يف قراءة يعقوبالتنوير 


 

 : من عدة كتب وهي يعقوب اءةرقاختار اإلمام حممد بن اجلزري طرق 
ت (هاين ثـم النيـسابوري أيب بكر أمحد بن احلسني بن مهـران األصـب:كتاب الغاية .١

 ). ه ٣٨١
 أليب احلــسن طــاهر بــن عبــد املــنعم  بــن غلبــون :التــذكرة يف القــراءات الــثامن. ٢

 .) ه٣٩٩:ت(
أليب عـيل ): القراءات العرش وقراءة األعمش (الروضة يف القراءات اإلحدى عرشة.٣

 .) ه٤٣٨ :ت(احلسن بن حممد البغدادي املالكي 

 .) ه٤٤٤ :ت( الداين  عثامن بن سعيدعمرو أليب  :يعقوب كتاب مفردة .٤
 أليب الفتح عبد الواحد بن احلسني بن شيطا البغـدادي :التذكار يف القراءات العرش.٥

 .) ه٤٤٥: ت(

أليب احلسن عيل بن حممد بـن عـيل بـن  :اجلامع يف القراءات العرش وقراءة األعمش.٦
 .) ه٤٥٠ :ت(فارس اخلياط البغدادي 

   الفاريس بن عبد العزيزأليب احلسني نرص:قراءات العرشيف ال كتاب اجلامع.٧

 .) ه  ٤٦١ت (
 أليب القاسم يوسف بن عيل بن :الكامل يف القراءات العرش واألربعني الزائدة عليها.٨

 .) ه٤٦٥:ت(جبارة اهلذيل املغريب 



 

 ١٧١ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

 :ت(الشافعي  أليب معرش عبد الكريم الطربي – يف القراءات الثامن كتاب التلخيص .٩
 ). ه ٤٧٨

 أليب طــاهر أمحــد بــن عــيل بــن ســوار البغــدادي :املــستنري يف القــراءات العــرش.١٠
 .) ه٤٩٦:ت(
خلـف الـصقيل أليب القاسم عبد الـرمحن بـن أيب بكـر عتيـق بـن : مفردة يعقوب.١١

 ). ه ٥١٦ ت (املعروف بابن الفحام 
ِ أليب العز حممـد بـن احلـسني بـن بنـدار القالنـيس:اإلرشاد يف العرش.١٢ َ َ ْ    الواسـطيُ

 ). ه٥٢١: ت(

  .ار القالنـيس الواسـطيَدْنـُ أليب العـز حممـد بـن احلـسني بـن ب:الكفاية الكربى.١٣
أليب منصور حممد بن عبد امللك بن احلسن بن : كتاب املوضح يف القراءات العرش .١٤

 ). ه ٥٣٩ت (خريون العطار 
مللـك بـن احلـسن األيب منصور حممد بـن عبـد : كتاب املفتاح يف القراءات العرش.١٥

 ). ه ٥٣٩ت (العطار البغدادي 
 :املبهج يف القراءات الثامن وقراءة ابن حميصن واألعمش واختيار خلف واليزيدي.١٦

 .) ه٥٤١:ت(أليب حممد عبد اهللا بن عيل املعروف بسبط اخلياط البغدادي 

 بن فتحان  أليب الكرم املبارك بن احلسن:املصباح الزاهر يف القراءات العرش البواهر.١٧
 ). ه٥٥٠:ت(الشهرزوري 

 أليب العالء احلسن بن أمحد العطـار اهلمـذاين :غاية االختصار يف القراءات العرش.١٨
 ). ه٥٦٩ :ت(
 .ً مبينا يف اجلدول التايليعقوبليك ما ذكرته هذه الكتب من طرق إو



 
 

 ًطريقا) ٤١( وعنه )رويس( عبد اهللا حممد بن املتوكل اللؤلؤيأيب  ًاقيطر) ٤٤ (وعنه ذيلاهلسن روح بن عبد املؤمن أيب احل

 ًطريقا )٤١( وعنه كر حممد بن هارون التامر بأيب

 بكر حممد بن وهب الثقفيأيب 
 

القاسم عبد اهللا بن أيب 
 احلسن النخاس

 

 الطيب حممد بن أيب
  أمحد البغدادي

 

بن أمحد  الزبريبد اهللا أيب ع
 بن سليامن الزبرييا

 احلسن عيل بن أيب 
 اجلوهري حبشان 

 

 احلسن أمحد بن أيب 
 الكامل - مقسم العطار

 غاية أيب العالء -

 الكامل -     اإلرشاد -
 ذكارالت -    املصباح -
 املفتاح -      املستنري -
 املبهج-    املوضح -
 التذكرة-  للفاريساجلامع -
  للخياطاجلامع -
 بن مهران  اغاية  -
 غاية أيب العالء -
 الكفاية الكربى -
 روضة املالكي -
 تلخيص أيب معرش -
 مفردة ابن الفحام  -
  عن طاهرطريق الداين -

 التذكرة -

 الكامل -

 طريق الداين عن طاهر -

 طريق الداين عن فارس -

 الكامل -            اإلرشاد -
      التذكار -        املصباح     -
 املوضح - مفردة ابن الفحام -
 املبهج-العالء       غاية أيب -
 املفتاح -  للفاريس اجلامع -
 املستنري-    للخياطاجلامع -
 الكفاية الكربى -
 روضة املالكي -
 تلخيص أيب معرش -

 بن مهران اغاية  -

  الكامل -

 غاية أيب العالء -



 

 ١٧٣ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

 
 

 االختالف يف األصول: ًأوال
 ْتَقَفَّتها ائارق  ضمنيعقوبة ءراقن الكتب  املؤلفة يف القراءات والتي ذكرت  أمع 

 :نجملها فيام ييل مور يف بعض األْتَفََلتْهنا اخأال إصول يف كثري من األ
  :السورتني املتتاليتني بني

 .الوصل بال بسملة.٣  بال بسملة السكت.٢ البسملةب لالفص.١:ثالثة أوجهالدرة 
 .حسب الطريقفوجه أو أكثر :يبةما يف الطأ 
 ). نات حركقرصال (ة دريف ال: املد املنفصل •
 .حسب الطريق) ٤، ٣، ٢( يبةما يف الطأ
 ). حركات٤التوسط (   ةدر يف ال:املد املتصل •
 .حسب الطريق) ٦، ٤، ٣( يبةما يف الطأ
  )منفصل، متصل(: قاء املدينالت •

                                          
رش للنويري ج  وما بعدها ، رشح طيبة الن٢٤٧ ص١ انظر النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)١(

 . وما بعدها ٣٧٨ص١



 

 ١٧٤ قلوب يف قراءة يعقوبالتنوير 

 )٤، ٢( :ةدرال
 .)٦، ٤( ،)٤، ٤( ،)٦، ٣( ،)٦، ٢( ،)٤ ،٢( ،)٣ ،٢(: الطبية  

• ﴿   ﴾]١:مريم[، ﴿  ﴾]٢:الشورى[ 

 . حركات٤ أو٦  عنيياء المتد درة يف ال  
 .حركات٦، ٤، ٢ العني  ياءمتد : يبةما يف الطأ
 .ال يوجد مد تعظيم :در يف ال: مد التعظيم•
 . طرق الطيبةبعضيوجد يف ف : يبةما يف الطأ

  :غنة عند الالم والراءال •
 .غنة ال :ةدر  ال

 . حسب الطريقاوعدمهأ ،غنةال: الطيبة وجهان

                                          
نأخذ بالقرص لروح، :٤٤وقال شيخنا النحاس يف الرسالة ص ، ٣١انظر البدور الزاهرة للقايض ص )١(

 .وجيوز التوسط والقرص لرويس
 .٩ ص ، منحة موىل الرب ملحمد األبياري ٢٧١ ص١ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)٢(
املنفـصل فيزاد يف املد ) إله(لفظ ) ال(حال قرص املنفصل ، ويكون إذا وقع بعد وهو مد فرعي معنوي يف  )٣(

 ١النرش يف القـراءات العـرش البـن اجلـزري ج ،، بسبب تعظيم لفظ اجلاللة حركات٤إىل من حركتني 
 .٩ ص ، منحة موىل الرب ملحمد األبياري ٢٦٩ص

 .١٩ ص األبياري، منحة موىل الرب ملحمد ٢٢ ،١٩ ص٢بن اجلزري جالالنرش  )٤(



 

 ١٧٥ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

 بغنـة ًاتدغم فيهـا إدغامـ) الم أو راء( إذا وقع بعد النون الساكنة أو التنوين وذلك
﴿  الغنة إذا وقعت قبل الراء املفتوحة مثـلمتفخو .ومقدار الغنة حركتان ناقص   

   ﴾]أو املضمومة  مثل .]١٧٣:البقرة: ﴿    ﴾ ]٧٢:ص[ 
﴿ :وترقق الغنة قبل الراء املكسورة  مثل •      ﴾ ]٦٠:البقرة[،ًدائام قبل الالم  و

﴿مثل          ﴾ ]٢:البقرة[.  

﴿ً يف املقطوع رسام مثلوتكون الغنة •         ﴾ ]٢٦:هود[ ﴿     

  ﴾ ]٥:البلد[. 
﴿ًوال  تكون الغنة يف املوصـول رسـام مثـل             ﴾ ]٢:هـود[ ﴿   

        ﴾ ]٣:القيامة[. 
 ).ال( ورمزه ري ال تكب:ةدر يف ال:التكبري •

  :ومن بعض طرق الطيبة جيوز التكبري مثل
 مـن آخـر الـضحى إىل آخـر ).خ(ورمزه  واخر سور اخلتمألالتكبري اخلاص  -أ

 .الناس
 مـن أول الـرشح إىل أول ).ص(ورمـزه وائل سـور اخلـتم أل التكبري اخلاص -ب

 .الناس
 إىل الفاحتـة مـن )ع( مـزهور بـراءة عـدا القرآن من سورة كل ولأل العام التكبري  - ج

 .املقدم هو التكبري وعدم وعدمه التكبري له التكبري أثبت من وكل الناس،
                                          

  .٣٢٠ ص٢النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج ،سور اخلتم من الضحى إىل الناس )١(



 

 ١٧٦ قلوب يف قراءة يعقوبالتنوير 

 :اهلمزتان من كلمتني
﴿ :نحـو ثانيـةاهلمـزة الهل سيـ يـس يف الـدرة فروتفقتني يف احلركةامل     ﴾، 
﴿            ﴾، ﴿     ﴾. 

 .حذف األوىل وحتقيق الثانية.٢يل الثانية تسه. ١  :الطيبة وجهان
﴿ :اهلمزتان من كلمتني إذا كانت األوىل مضمومة والثانية مكسورة، نحو •      ﴾ 

 .التسهيلأو وهو املقدم اإلبدال :نا وجهدرة يف الرويس
.حسب الطريق  فقطالتسهيل.٢وجهان ال. ١:       يف الطيبة تقرأ بوجهني 

 :ةكلماهلمزتان من 
• ﴿  ﴾ حيث ورد . 

 .الثانيةاهلمزة تسهيل ب :ةدريف الرويس 
 .  مكسورةً ياءثانيةإبدال ال .٢ الثانيةاهلمزة تسهيل ب .١  :وجهانيبةما يف الطأ

• ﴿   σ ﴾  ]٤٤: فصلت[ 
 .)استفهام(الثانيةاهلمزة مزتني وتسهيل هب :ةدريف الرويس 

﴿باالخبار . ٢الستفهام با. ١: وجهانيبةما يف الطأ    ﴾)  هبمزة واحدة(. 

                                          
 .٨٦ ، رشح طيبة النرش البن الناظم ص٢٩٦ص١ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج )١(
 .١١ صمنحة موىل الرب ملحمد األبياري)٢(
 .١١ صمنحة موىل الرب ملحمد األبياري)٣(



 

 ١٧٧ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

• ﴿ ﴾  ]١٩:األنعام[ 
 .الثانيةاهلمزة تسهيل : ةدريف الرويس 
﴿بالتحقيق . ٢بالتسهيل . ١: وجهانيبة يف الط ﴾. 

﴿مهزة الوصل يف   •      ﴾ ﴿    ﴾ ﴿  ﴾.  
 . التسهيلوأشباع بدال مع اإل اإل:نجهاة ودرمن ال

 .بدال فقطاإل.٢  الوجهان.١ :نوجها  من الطيبة
• ﴿     ﴾] ٧١:يونس[  

  .ميم مكسورةمهزة قطع و :ةدريف الرويس 
﴿مهزة وصل وفتح امليم .٢كالدرة .١: وجهانيبةما يف الطأ     ﴾. 

                                          
 .١٠ صمنحة موىل الرب ملحمد األبياري)١(
 ٩١+٥١سورة يونس آية )  ٦(    .١٤٤+١٤٣سورة األنعام آية  )٢(

 

 .٥٩سورة النمل آية  + ٥٩سورة يونس آية  )٤(
أي أن املرموز له بالطاء من ) وصل فامجعوا افتح طوى: (١٣٠قال ابن اجلزري يف الدرة بيت رقم  . )٥(

،البدور الزاهـرة ٥٠٢املزهر ص : ، انظربدل القطع وفتح امليمهبمزة وصل وهو رويس قرأ ) طوى(
يف وجـه : ذكر الوجهـان ثـم قـال: ٤٠١، ولكن ابن اجلزري يف التحبري ص ٢٨٤ ص ٢للقايض ج 

، النـرش يف القـراءات العـرش البـن ٩١انظـر الرسـالة الغـراء ص مهزة القطع، وهو طريق الكتـاب،
 . الوجه األول، وبالوصل عن الوجه الثاين، وأنا أعرب بالقطع عن٢١٤ ص  ٢ ج اجلزري



 

 ١٧٨ قلوب يف قراءة يعقوبالتنوير 

 : هاء الكناية

 • ﴿  ﴾  ]٨ ،٧:الزلزلة[، ]٧:لدالب[. 
  . ضم اهلاء مع الصلة:ةدرال

  .)اختالس (ةصلن ودضم اهلاء  .٢  ضم اهلاء وصلتها.١  :الطيبة وجهان
• ﴿  ﴾  ]٧٥:طه[. 

  .)اختالس( الصلةدون اهلاء كرس :ةدرالرويس 
 .ةصلمع ال اهلاء كرس .٢  ةصلن ود اهلاء كرس.١:الطيبة وجهان

 :يمحركة اهلاء قبل امل •
تباع حركة ميم اجلمع الواقعة قبل ساكن حركة اهلـاء فـإن إ بوىر :ةدريف الرويس 

﴿كانت مضمومة ضم امليم نحو          ﴾وإن كانت مكسورة كرس امليم نحـو : 
﴿       ﴾. 

 :كرسها يف.٢ضم اهلاء .١:له وجهانيبةما يف الطأ

﴿         ﴾] ٣:احلجر[، ﴿      ﴾] ٣٢:النـور[،﴿       ﴾] ٧:غـافر[ ، 

﴿        ﴾] ٩:غافر[. 

                                          
 .٨، منحة موىل الرب ص  ٢٤٤ ص١ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)١(



 

 ١٧٩ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

 :اإلدغام الصغري
 ﴿:الذال عند التاء يف إظهار:ةدريف الرويس      ﴾كيف وقعت . 

﴿ إدغام. ٢إظهار  .١وجهان:يبةما يف الطأ    ﴾. 

 . ]٢٠:تاملرسال[ )! "( •
ًإدغام القاف يف الكاف إدغاما كامال :ةدريف ال ً. 

  .حسب الطريق )كامل أو ناقص( بالوجهني .٢   إدغام كامل.١ :نوجها من الطيبة

﴿: قوله تعاىل •               ﴾.  
 ).خفاءاإل(االختالس و أ اممشإلادغام مع اإل :نة وجهادرمن ال

 . فقطاإلشامم.٢  الوجهان.١ :نوجها من الطيبة 
 

 

                                          
 .٥٢ ، رشح طيبة النرش البن الناظم ص٢١٤ ص١ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)١(
 .١١٣  رشح طيبة النرش البن الناظم ص)٢(
، وإذا  ومـا بعـدها١/٦٠٣ ، فريدة الدهر ملحمد سامل٢/١٦  البن اجلزري النرش يف القراءات العرش)٣(

كانت مجيع الطرق تقرأ باإلدغام الكامل مل اكتبها يف اجلداول يف هناية الكتب، وإذا كان بعـضها يقـرأ 
 .بالوجهني كتبتها

 .١١سورة يوسف آية  )٤(



 

 ١٨٠ قلوب يف قراءة يعقوبالتنوير 

 اإلدغام الكبري
  . )إال يف كلامت خمصوصة لرويس(اإلظهار :الدرة

 . اإلدغام.اإلظهار، ب.أ:الطيبة وجهان 
  :إدغام املتامثلني الكبري .١ :وهو عىل أقسام

                                          
 :بري ما ييلويشرتط يف اإلدغام الك ،هو إدغام حرف متحرك بـحرف متحرك   )١(

﴿ًالتقاء املدغم باملدغم خطا فدخل. ١     ﴾وخرج ،﴿      ﴾. 
﴿فدخل أن يكون املدغم فيه أكثر من حرف إذا كان يف كلمة. ٢   ﴾ وخرج ،﴿    ﴾. 

 ):املتفق عليها( موانع اإلدغام الكبري
ًأن يكون احلرف األول تاء ضمري سواء كان متكلام.١ ﴿: نحوً            ﴾ ]أو خماطبا ]٤٠:النبأ ،ً

﴿ :نحو          ﴾ ]٦١:اإلرساء[. 
 .ً احلرف األول مشددا يكونأن.٢

﴿: نحو          ﴾ ]١٤٢:األعراف[ ،﴿         ﴾ ]٢٠٠:البقرة[. 
 .نوينً األول مقرونا بالت يكون احلرفأن.٣

﴿:       نحو          ﴾ ]١٨١:البقرة[ ،﴿     ﴾ .  

﴿ النون املخفاة قبل احلرف املدغم كام يف كونت أن .٤           ﴾ ]٢٣:لقامن[. 
 :موانع اإلدغام املختلف فيها

﴿:حذف حرف العلة بسبب اجلزم نحو       ﴾ ]يبتغي غري، و:  أصلها]٨٥:آل عمران﴿   ﴾ 
﴿خيلو لكم، :  أصلها]٩:يوسف[         ﴾ ]ًيكون كاذبا:  أصلها]٢٨:غافر. 

﴿: نحو) آل(قلة احلروف ومصريه إىل حرف واحد  يف        ﴾ ]٦١:احلجر[. 

﴿:نحو) هو(إدغام الواو يف       ﴾ ]فـال لة املظهـرين أن الـواو حـرف مـدوع ]٢٤٩:البقـرة 
  .يدغم، واإلدغام هو الراجح

﴿ يف احلرف األول مهزة أصلأن يكون       ﴾]ًيف حال إبدال اهلمزة ياء وصال ]٤:الطالق ً. 
 وما بعـدها،رشح طيبـة النـرش البـن ٢٢٠، ص١النرش البن اجلزري ج: للمزيد من التفاصيل انظر

  .، وأحلت يف اجلداول إىل هذه املراجع٥ص  لألبياريلربمنحة موىل ا، ٥٤الناظم ص



 

 ١٨١ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

﴿ :يف إذا التقيا يف كلمة أدغم األول يف الثاين :يف كلمة. أ    ﴾ ]٢٠٠:ةالبقر[، 
﴿و    ﴾] فقط دون غريمها،]٤٢:املدثر .    

ب،ت،ث،ح،ر،س،ع، غ، ف، : (ًوقد وقع يف سبعة عرش حرفا هي: يف كلمتني.ب
﴿: نحــــــو) ،و،ي  ه ق، ك، ل، م،ن،         ﴾ ]١٧٦:البقــــــرة[ ،﴿      

       ﴾ ]ــــدة ﴿، ]١٠٦:املائ         ﴾ ]ــــرة ﴿، ]١٩١:البق      ﴾ 
﴿، ]٢٣٥:البقــرة[      ﴾ ]١٨٥:البقــرة[،﴿         ﴾ ]٤-٣:الفاحتــة[ ،﴿   

         ﴾ ]٢:البقرة[. 
 :هيلرويس خصوصة املكلامت وال

• ﴿             ﴾] ١٧٥:البقــــرة[ ،﴿      ﴾] ٤١:األعــــراف[، ﴿    

      ﴾] ٢٧:الكهف[ ،﴿       ﴾] ١٧:مريم[ ،﴿      ﴾] ٣٩:طه[ ،﴿   

  ﴾] ـــر[، ]٦٠:النمـــل ﴿،]٦:الزم      ﴾] ـــروم   ﴿،]٥٥:ال      ﴾ 
 ﴿ ،]٩+٨:اإلنفطار[      ﴾ حيثام وردت. 

  .إظهار:ةدريف الرويس 
 .ادغام .٢إظهار .١: وجهانيبةما يف الطأ
    :املتقاربني الكبرياملتجانسني وإدغام - ٢ 

                                          
 .٧ صمنحة موىل الرب ملحمد األبياري)١(



 

 ١٨٢ قلوب يف قراءة يعقوبالتنوير 

 :متقاربان متحركانمتجانسان أوً         إذا التقى خطا حرفان 
﴿: نحـوكاف ال يف أدغم القاف : من كلمة واحدة–         أ             

   ﴾ ]٤٠:الروم[.  
﴿ يف له الوجهان و   ﴾ ]قدمامل  وهواإلدغام.٢اإلظهار .١ ،]٥:التحريم. 

 :  من كلمتني –       ب 
   ستة يفاملتقاربني يف كلمتني يف القرآن الكريماملتجانسني وأدغم األول يف الثاين من 

  

 والدال، والذال، والراء، والسني، الباء، والتاء، والثاء، واجليم، واحلاء،(هي ًعرش حرفا 
 .) والشني، والضاد، والقاف، والكاف، والالم، وامليم، والنون

﴿حرف الباء يدغم يف حـرف واحـد هـو املـيم يف.١:وهي مفصلة كام ييل       

   ﴾ ١٢٩:آل عمران[ فقط يف مخسة مواضع كام يف[. 

                                          
ً، يكون اإلدغام كـامال تـذهب معـه صـفة االسـتعالء يف ٢٣٠، ٢٢٤، ص١ النرش البن اجلزري ج)١(

 .وأن يكون ما بعد الكاف ميم مجع.٢ .ً أن يكون ما قبل القاف متحركا.١:نيرشطب القاف
﴿:  تـدغم إذا مل يكــن بعــدها مـيم مجــع كــام يفوال •                       ﴾ ]١٣٢:طــه[،            

﴿: أو كان ما قبله ساكن نحو             ﴾ ]٦٣:البقرة[.  
 :ويشرتط فيه ما ييل  )٢(

﴿ :وأن ال يكون احلرف األول تاء ضمري خماطب، نح.١          ﴾ ]٦١:اإلرساء.[ 
﴿: ً احلرف األول مشددا؛ نحويكونال  أن.٢         ﴾ ]٢٠٠:البقرة.[ 
﴿: نحو. ً األول مقرونا بالتنوين يكون احلرفأن ال.٣         ﴾] ٦:الزمر[.  
﴿:ً األول جمزوما نحو يكون احلرفأن ال .٤              ﴾ ]٢٤٧:البقرة[.  

﴿: ، وأظهر ما سوى ذلك نحو٢٢٥،ص١ النرش ج)٣(     ﴾ ]٧٣:احلج[.  



 

 ١٨٣ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

ثاء، واجليم، والـذال، والـزاي، والـسني، ال(ف التاء يدغم يف عرشة أحرف هي حر.٢
ــاء ــاء، والظ ــضاد، والط ــصاد، وال ــشني، وال ــو)وال ﴿: ، نح          

      ﴾ ]٥٧:النساء[، ﴿       ﴾]٨١:النساء[. 
ــ ــانول ــدمه الوجه ــام مق ﴿ :يف  واإلدغ      ﴾ ]ــرة ﴿ و ،]٨٣:البق      ﴾ 
﴿و ،]٥:اجلمعــة[    ﴾ ]ــروم[و]٢٦:اإلرساء ﴿و ،]٣٨:ال        ﴾ ]ــساء ، ]١٠٢:الن
﴿و      ﴾ ]٢٧:مريم[  . 

﴿: نحـو )ت، ذ، س، ش، ض(حرف الثاء يدغم يف مخسة أحـرف هـي .٣    

          ﴾ ]٥٨:البقرة[. 
 .العنيٍحرف احلاء يدغم يف حرف واحد هو .٤

﴿:    يف           ﴾ ]فقط ]١٨٥:آل عمران. 
﴿يف حرف اجليم يدغم يف حرفني مها التاء والشني.٥               ﴾  

﴿، ]٤، ٣:املعارج[             ﴾ ]ال غري]٢٩:الفتح . 
 ث، ج، ذ، ز، س، ش، ص، ض، ت،(حرف الدال يـدغم يف عـرشة أحـرف هـي .٦

﴿ نحو )ظ            ﴾ ]١٨٧:البقرة[ ،﴿         ﴾ ]٥٥:القمر[. 

                                          
    .٢٢٥،ص١ النرش ج)١(

  .٢٢٧، ص١ النرش البن اجلزري ج)٢(

  .٢٢٨، ص١ النرش البن اجلزري ج)٣(

﴿، واختلف يف ٢٢٧، ص١ النرش البن اجلزري ج)٤(        ﴾] ٢٩:الفتح.[  



 

 ١٨٤ قلوب يف قراءة يعقوبالتنوير 

﴿: حرف الذال يدغم يف حـرفني مهـا الـسني والـصاد يف.٧                ﴾ 
﴿، و]٦٣، ٦١:الكهف[         ﴾ ]الغري]٣:اجلن . 

﴿، نحو حرف الراء يدغم يف الالم.٨         ﴾ ]٧٨:هود[. 
﴿:،أما الزاي ففييدغم يف الزاي والشني: حرف السني.٩       ﴾ 

 ﴿:ففي ، وأما الشنيفقط ]٧:التكوير[             ﴾ ]٤:مريم[.  
﴿ نحو سنييدغم يف حرف ال: حرف الشني.١٠                     ﴾ 

 .فقط ]٤٢:اإلرساء[
﴿ : نحويدغم يف الشني: حرف الضاد.١١                   ﴾ ]٦٢:النور[ 

 .ومل تدغم يف غريها

﴿ : نحـواف إذا حترك مـا قبلـهيدغم يف الق: حرف الكاف.١٢         ﴾ 
 .]٣٠:البقرة[

                                          
 .٢٢٨، ص١ النرش البن اجلزري ج)١(

ًوال تدغم الدال إذا كانت مفتوحة وقبلها ساكن إال إذا كـان بعـدها تـاء وذلـك يف موضـعني مهـا  •  
﴿     ﴾ ]و]١١٧:التوبة ،﴿        ﴾ ]أما غري التاء فال إدغام فيه نحو]٩١:النحل ،: ﴿  

   ﴾ ]و]٢١:يونس ،﴿      ﴾ ]١٦٣:النساء[.  

 .٢٢٩، ص١ اجلزري جالنرش البن )٢(
﴿:ال تدغم الراء إذا كانت مفتوحة وقبلها ساكن نحو                    ﴾ ]٨:النحل[.  

 .، ومل تدغم يف غريها٢٢٩، ص١ النرش البن اجلزري ج)٣(
﴿وتظهر السني املفتوحة وقبلها ساكن يف                  ﴾ ]٤٤:يونس[.  

  .٢٣٠، ص١ النرش ج)٤(
  .، ومل تدغم يف غريها٢٣٠، ص١ النرش البن اجلزري ج)٥(



 

 ١٨٥ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

﴿:نحويدغم يف الكاف: حرف القاف.١٣           ﴾ ]٦٤:املائدة[. 
﴿ : نحوحرف الالم يدغم يف حرف الراء.١٤          ﴾ ]و]٢٨:غافر ،﴿ 

                 ﴾ ]٤٣:األعراف[. 
﴿ : نحوغم يف الراء والالمحرف النون يد.١٥            ﴾ ]١٣٦:البقرة[ ،
﴿و            ﴾ ]١٣٦:البقرة[ ،﴿          ﴾ ]١٦٧:األعراف[. 

ن امليم عند الباء ثم ختفى بغنة: حرف امليم.١٦   ﴿ : نحوُإذا حترك ما قبله تسكَّ

     ﴾ ]٣٠:النجم[. 

                                          
﴿ً وال يدغم إذا كان الكاف متحركا وقبله ساكن نحو )١(          ﴾ ]١١:اجلمعة[.  
﴿: تحركة ً وقبلها سـاكن نحـو برشط أن يسبقها متحرك، وال تدغم القاف إذا كانت م)٢(     ﴾ 

  .]٧٦:يوسف[
 .٢٣١، ص١ البن اجلزري جالنرش )٣(

: حيث وقعت، وال تدغم الالم يف غريهـا إذا كانـت مفتوحـة وقبلهـا سـاكن نحـو) قال(تدغم الم   
﴿      ﴾] ١٠:احلاقة.[  

 .٢٣١، ص١ اجلزري جالنرش البن )٤(
ت، وال تدغم يف باقي الكلامت إذا كانت النون متحركة وقبلهـا سـاكن حيث وقع) نحن(تدغم نون   

﴿: نحو        ﴾ ]١٥٠:البقرة[.  

 .٢٣١، ص١ النرش البن اجلزري ج)٥(
﴿ًفى امليم إذا كان متحركا وقبله ساكن، نحو ال خي                 ﴾ ]١٣٢:البقرة[.  



 

 ١٨٦ قلوب يف قراءة يعقوبالتنوير 

 :ظاتوملح
القـرص [،فيجوز يف حرف املد ُإذاكان قبل احلرف املدغم حرف مد ولني أو لني فقط.١

﴿ :، نحوحال اإلدغام] والتوسط واإلشباع      ﴾ ]٤، ٣:الفاحتة[. 
 حالة عند إدغام املتامثلني واملتقاربني جيوز معه الروم واإلشامم يف احلرف األول إال يف.٢

َّ ففيهـا يتعـذر الـروم ؛ أو الفاء بالفاء، أو الباء بالباء، أو امليم بالباء،التقاء امليم بامليم َ ََ
 :واإلشامم النطباق الشفتني

 :وجتوز األوجه التالية بشكل عام يف اإلدغام
﴿: وجه واحد يف املفتوح ومل يسبقه حرف مد نحو. أ         ﴾ ]٢٠:البقرة[. 

﴿هان يف املكسور ومل يسبقه حرف مد نحو وج.ب     ﴾ ]٥٢:البقرة[. 

﴿: ثالثة أوجه يف املفتوح املسبوق بحرف مد نحو. ج    ﴾ ]ثالثـة  (:]١١:البقرة
 .)القرص أو التوسط أو اإلشباع: أوجه املد العارض لإلدغام

 ﴿:ثالثة أوجه يف املضموم الذي مل يسبقه حرف مد نحو. د       ﴾ ]٣٠:البقرة[. 

﴿أربعة أوجه يف املجرور املسبوق بحرف مد نحو . هـ      ﴾ ]٢٣٥:البقرة[ 
 .دغام املحض مع القرص أو التوسط أو اإلشباع ووجه بالروم عىل القرصثالثة باإل

﴿ :سبعة أوجه يف املضموم املسبوق بحرف مد ولني أوحرف لني نحو. و      ﴾ 
دغام املحض مع القرص أو التوسط أو اإلشباع وثالثة باإلشـامم مـع ثالثة باإل  ]٣٥:البقـرة[

 ً.القرص أو التوسط أو اإلشباع ووجه بالروم بعد فك اإلدغام قليال



 

 ١٨٧ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

 :الوقف هباء السكت
﴿ :هباء السكت عىل الكلامت اخلمس االستفهامية وهييعقوب وقف : الدرة ﴾ 

﴿و ﴾ و﴿ ﴾ و﴿ ﴾و ﴿ ﴾حيث وقعت. 
﴿:مجع املؤنث الغائب يف نحو النون املشددة من ضمري وكذا عىل ﴾و﴿﴾

﴿و     ﴾ رشط أن يكون ما قبل النون هاء الضمري ب . 

ــاء ــىل ي ــذا ع ــتكلموك ــشددة امل ــة امل ﴿ : يف نحــو املبني  ﴾ و﴿  ﴾ و﴿  ﴾ 
﴿و   ﴾. 

َّثم( لفظ وقف رويس عىلو ﴿ : نحوهباء السكت املفتوحة الثاء) َ ﴾ ،﴿  ﴾. 

﴿كذلك عىل الكلامت التالية و    ﴾ و﴿  ﴾و ﴿   ﴾. 
 ).كحفص(الوقف بدون هاء السكت . ٢الوقف هباء السكت . ١:  وجهانالطيبة
، األسامء يف مجع املذكر السامل دون األفعال التي تلحق ب املفتوحةنون اجلامعة: الدرة 

﴿:  نحو) كحفص(ًالسكت وقفا  يقرها بدون هاء    ﴾ و﴿  ﴾ 
﴿و   ﴾و﴿ ﴾و﴿ ﴾و﴿  ﴾و﴿ ﴾. 

ـــع  ـــات مج ـــي يف ملحق ـــة الت ـــون اجلامع ـــذلك ن ـــسامل نحـــووك ـــذكر ال  :امل
﴿﴾و﴿  ﴾و﴿﴾ و﴿﴾. 

                                          
 .وأحلت يف اجلداول إىل هذا املرجع ،وما بعدها١٠٠ ص٢اجلزري ج النرش  البن )١(



 

 ١٨٨ قلوب يف قراءة يعقوبالتنوير 

 .الوقف هباء السكت .٢) كحفص(الوقف بدون هاء السكت  .١:  وجهانالطيبة
• ﴿    ﴾] ١٦:الزمر[  
ًوصال  ووقفاساكنة إثبات الياء  :ةدريف اليس رو ً. 
 . ًوقفا وًوصال  حذف الياء.٢ إثبات الياء.١:وجهان يبةما يف الطأ
• ﴿    ﴾] ٦٨:الزخرف[  

ًوصال ووقفاساكنة  إثبات الياء :ةدريف الرويس  ً.  
  .ًساكنة وقفا  ًإثبات الياء مفتوحة وصال، .٢ كالدرة.١: وجهانيبةما يف الطأ
﴿ باب • ; ﴾   

  .الصاد صوت الزاي إشامم :ةدريف اليس رو
 . لصادبا.٢ إشامم الصاد صوت الزاي.١وجهان:يبةما يف الطأ
﴿يف راء ال •  ﴾ . 

 .خيم فالت وأ قيقالرت:نة وجهادرمن ال
 .حسب الطريقالرتقيق .٢  ميـفخالت.١ :نوجها من الطيبة 
﴿  يعقوبقرأ •      ﴾ ]إدغام  و ، بنقل ضمة اهلمزة إىل الالم قبلها]٥٠:الـنجم

﴿التنوين يف الالم املضمومة     ! ﴾،قف عىل لفظ وإذا و﴿  ﴾ثالثـة هن لـإ ف 
﴿ أوجه يف االبتداء بـ ! ﴾  هيمن الدرة:       

                                          
 .٢٧ منحة موىل الرب ص )١(
 . ٢٦منحة موىل الرب ص ،٢٧٧ ص٢ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)٢(
 . ١٨٨ ص٢ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)٣(
 .٦٣ الشعراء اآلية سورة )٤(



 

 ١٨٩ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

 ﴿.أ   ﴾ ٍهبمزة وصل مفتوحة فالم ساكنة فهمزة مضمومة ٍ ٍ ٍٍ  . وهو املقدمٍ
﴿ .ب   ﴾ ٍهبمزة وصل مفتوحة فالم مضمومة ٍ ٍِ ٍاو ساكنة من غري مهزوف ٍ ٍ . 

﴿ .ج      ﴾ٍثم واو مديةضمومة  بالم م. 
 .وجه أو اثنان أو ثالثة حسب الطريق :من الطيبةولرويس 

• ﴿   ﴾]حذف األلف وصال لرويس وروح]٤:اإلنسان ،ً. 
ً حذف األلف األخرية وصال ووقفا:رويسة در من الًأما وقفا ً . 

 .  احلذف أو اإلثباتنوجها :ًوقفا حرو
 . حسب الطريقثباتاإل.٢  حلذفا.١ :نوجها  لرويس وروحمن الطيبة

• ﴿    ﴾]١٥:اإلنسان[. 
 .  األلفإثبات :ًوقفا حروة درمن ال

 .اإلثبات حسب الطريق.٢  حلذفا.١ :نوجها من الطيبة
 .]٧٧:النساء[ ﴾ ¸ ¹ ﴿ •

 . بالياء : حروة درمن ال
 .بالتاء حسب الطريق.٢  بالياء.١ :نوجها من الطيبة

• ﴿     ،     ،       ،    ﴾ ]الفجر[. 
 . بالياء : حروة درمن ال

 .بالتاء حسب الطريق.٢  بالياء.١ :نوجها من الطيبة

                                          
 .٣٠ منحة موىل الرب ص )١(
 .٣٧ منحة موىل الرب ص )٢(



 

 ١٩٠ قلوب يف قراءة يعقوبالتنوير 

• ﴿     ﴾ ]و ]٤٤:األنعام﴿     ﴾ ]و]٩٦:األعراف ﴿      ﴾ ]١١:القمر[. 
 . تشديد التاء : يسروة درمن ال

 . حسب الطريقختفيف التاء .٢  ءيد التاء تشد .١ :نوجها من الطيبة
• ﴿ © ª « ﴾ ]احلجر[. 

 . كرس التنوين وضم اخلاء: رويسة درمن ال
  ،ويبـدأ هبـاضـم التنـوين وكـرس اخلـاء.٢   كالـدرة .١:ثالثـة أوجـه من الطيبـة

﴿  ﴾  حسب الطريق،الوجهان السابقان. ٣ . 
• ﴿    ﴾ ]و ]٣٠:إبراهيم﴿   ﴾ ]و]٩:احلج ﴿   ﴾ ]٨:الزمر[ . 

 .  فتح الياء: رويسة درمن ال
 .حسب الطريق ضم الياء .٢  فتح الياء .١ :نوجها من الطيبة

• ﴿ F ﴾ ]٦:لقامن[. 
 . ضم الياء: رويسة درمن ال

 .حسب الطريقفتح الياء  .٢  ضم الياء .١ :نوجها من الطيبة

                                          
 .٣٠ منحة موىل الرب ص )١(
 .٣٢ منحة موىل الرب ص)٢(
 .٣٢منحة موىل الرب ص،٢٢٤ص٢ ج النرش يف القراءات العرش البن اجلزري)٣(
 .٢٢٤ص٢ ج النرش يف القراءات العرش البن اجلزري)٤(



 

 ١٩١ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

• ﴿    ﴾ ]٢٥:الشورى[. 
 .  بالياء: رويسة درمن ال

 .حسب الطريقبالتاء . ٢  بالياء .١ :نوجها من الطيبة
• ﴿   ﴾ ]٤٢:اإلرساء[. 

 . بالتاء: رويسة درمن ال
 .حسب الطريقبالياء . ٢ بالتاء .١ :نوجها من الطيبة

• ﴿ b ﴾ ]٤٤:اإلرساء[. 
 . بالتاء: رويسة درمن ال

 .بالياء حسب الطريق. ٢تاء بال .١ :نوجها من الطيبة
• ﴿ @ A C B ﴾ ]٩٢:املؤمنون[. 

ً بكرس امليم وصال وابتداء: رويسة درمن ال ً . 
   كالدرة .١ :نوجها من الطيبة

 . ، وبضم امليم يف اإلبتداء برأس اآلية﴾ A @﴿ًبكرس امليم وصال مع  .٢
                                          

 .٣٥ منحة موىل الرب ص)١(
 .٢٣١ص٢ ج النرش يف القراءات العرش البن اجلزري)٢(
 .٢٣١ص٢ ج النرش يف القراءات العرش البن اجلزري)٣(
 .٣٣ منحة موىل الرب ص)٤(



 

 ١٩٢ قلوب يف قراءة يعقوبالتنوير 

• ﴿  ﴾ ]١١:فاطر[. 
 . قاف فتح الياء وضم ال: رويسة درمن ال

 . حسب الطريقضم الياء وفتح القاف.٢  كالدرة .١ :نوجها من الطيبة
• ﴿    ﴾ ]١٦:احلديد[. 

 .  تشديد الزاي:رويس ة درمن ال
 . حسب الطريقبالتخفيف .٢  بالتشديد .١ :نوجها من الطيبة

• ﴿﴾ ]٦:التكوير[. 
 .  ختفيف اجليم: رويسة درمن ال

 . حسب الطريقبالتشديد .٢  بالتخفيف .١ :نوجها من الطيبة
• ﴿ F ﴾ ]٤:الفلق[. 

 . شديد الفاء مفتوحة وبعدها ألف ت: رويسة درمن ال
 ألف بعد النون وختفيف الفاء مكسورة.٢ كالدرة.١ :ثالثة أوجه من الطيبة

 .حسب الطريق الوجهان السابقان،. ٣ 

                                          
 .٣٤ منحة موىل الرب ص)١(
 .٣٦ منحة موىل الرب ص)٢(
 .٣٧ منحة موىل الرب ص)٣(
جه األول بفتح الفاء، وعـن الوجـه الثـاين بكـرس و، ويف اجلدول أعرب عن ال٣٧ منحة موىل الرب ص)٤(

 .الفاء



 

 ١٩٣ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

ويمكنك بذلك أن تقـرأ ها،  لوحديعقوبوإليك أخي القارئ كل طريق من طرق 
يف الصالة وغريها عىل أي طريق من طرق يعقوب بكل سهولة ويرس وأنت ءامن مـن 

وتستطيع معرفة سند هذا الطريق من خالل اجلداول التي أثبتها قبل اخللط بني الطرق،
 .كل جمموعة من الطرق

كتور حممد   وقد وفقني اهللا تعاىل فقرأت بكل طريق من هذه الطرق، عىل شيخنا الد
 .ًالصانع، وقد تفضل بتدقيق الكتاب، جزاه اهللا خريا
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 أيب بكر حممد بن هارون التامر عن رويس حممد بن املتوكل

 عبد اهللا بن احلسن بن سليامن النخاس
 ّأيب احلسن عيل بن أمحد بن عمر احلاممي

 التذكار
البن 
 شيطا

 الروضه املالكي
 اجلامع اخلياط الرشمقاين العطار أيب عيل الواسطي املالكي للاملكي

 للخياط

 الصباغ

 اجلامع
 الفاريس للفاريس

 الكامل إبراهيم بن إسامعيل
 اإلرشاد أيب العز للهذيل

 أليب العز
 الكفاية
أمحد  املستنري البن سوار أليب العز

 احللواين
سبط 

 العز أيب الفيض مفردة يعقوب البن الفحام اخلياط 
 القالنيس

الغاية 
 سبط اخلياط البغدادي بن أمحد عبد اهللا بن عيلأيب حممد  للهمذاين

 أمحد اللخمي
 يالكند

 شجاع املدجلي
 نارص 
 الزيدي

سبط 
 اخلياط

حممد بن 
  البغداديالكنديبن زيد زيد بن احلسن أيب اليمن  هارون 

إبراهيم  الداعي الكندي أيب اجلود غياث بن فارس
  التميمي اإلسكندريفارسبن   إسامعيلإبراهيم بن أمحد بنأيب إسحاق  بن غزال ا إبراهيم عيل بن شجاع العبايس بن أمحد

  املرصي املعدل الصائغ بن عبد اخلالقحممد بن أمحدأيب عبد اهللا  عبداهللا   الصائغ حممد بن أمحد الصائغ
  الواسطي املرصي البغدادي بن عيل ابنعبد الرمحن بن أمحدأيب حممد  بن اللبانا البغدادي حممد بن عبد الرمحن احلنفي البغدادي

  حممد بن اجلزريأيب اخلري حممد بن
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 اجلامع التذكار الكلمة
 للفاريس

 ابن مفردة
 الفحام

 الروضة
 غاية الكامل للاملكي

 اجلامع املستنري الكفاية اإلرشاد أيب العالء
 للخياط

 ٢ ٢ ٢ ٢ ٣ ٤، ٢ ٢ ٤ ٢ ٤ املنفصل
 ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ ٤ ٤ ٦ املتصل
 ال ال ال ال ال تعظيم ال ال ال ال مد تعظيم

 بسملة سكت سكت سكت سكت رتنيبني السو
 ال خ ع

الوصل ال 
 سكت سكت سكت سكت ص ع

 ال ال ال ال ال غنة ال ال ال ال الغنة
 تفصيل تفصيل تفصيل تفصيل تفصيل تفصيل تفصيل تفصيل تفصيل تفصيل مجع املذكر
 تفصيل تفصيل تفصيل تفصيل تفصيل تفصيل تفصيل تفصيل تفصيل تفصيل اإلدغام

 إشامم إشامم إشامم إشامم إشامم إشامم إشامم إشامم إشامم مإشام باب أصدق
 إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إدغام إظهار إظهار إظهار إظهار تباب اختذ

 إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال وجهان إبدال إبدال إبدال إبدال , 
 إشامم إشامم إشامم إشامم إشامم إشامم إشامم إشامم إشامم إشامم ¬

 قرص قرص ٤، ٢ قرص قرص ٦، ٤ توسط قرص قرص توسط اء عنيي
 تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم ترقيق تفخيم تفخيم =



 

 

وب
 يعق
راءة
يف ق

وب 
القل

وير 
تن

 
١٩
٦

       
  

 ٣ يف كرس الضم الضم الضم الضم
 الضم الضم الضم الضم الضم ٤وضم 

   اختالس اختالس اختالس اختالس ساختال اختالس اختالس صلة صلة اختالس طه 
c  صلة صلة صلة صلة صلة وجهان صلة صلة صلة صلة البلد 

c  صلة صلة صلة صلة صلة وجهان صلة صلة صلة صلة الزلزلة 
    تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل 

  تسهيل تسهيل تسهيل الياءب تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل 
 تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل اهلمزتان بكلمتني

     تسهيل تسهيل تسهيل وجهان تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل 
    تشديد تشديد تشديد تشديد تشديد تشديد تشديد تشديد تشديد تشديد 

    قطع قطع قطع قطع قطع قطع قطع قطع قطع قطع 

© ª «  كرس
 التنوين

كرس 
 التنوين

كرس 
 التنوين

كرس 
 التنوين

كرس 
 التنوين

كرس  وجهان
 التنوين

كرس 
 التنوين

كرس 
 التنوين

كرس 
 التنوين

   فتح الياء فتح الياء ياءفتح ال فتح الياء فتح الياء فتح الياء فتح الياء فتح الياء فتح الياء فتح الياء 
F ضم الياء ضم الياء ضم الياء ضم الياء ضم الياء ضم الياء ضم الياء ضم الياء ضم الياء ضم الياء لقامن 
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  إثبات   الزمر
 باحلالني

إثبات 
 باحلالني

إثبات 
 باحلالني

إثبات 
 باحلالني

إثبات 
 ًوقفا

إثبات 
 باحلالني

إثبات 
 باحلالني

إثبات 
 نيباحلال

إثبات 
 باحلالني

إثبات 
 باحلالني

  ساكنة ساكنة ساكنة ساكنة ساكنة ساكنة ساكنة ساكنة ساكنة ساكنة  لزخرف 
   بالياء بالياء بالياء بالياء بالياء بالياء بالياء بالياء بالياء بالياء الشورى 

بالياء بالياء بالياء بالياء بالياء بالياء بالياء بالياء بالياء بالياء  االرساء 
bبالتاء بالتاء بالتاء بالتاء بالتاء بالتاء بالتاء بالتاء بالتاء بالتاء  االرساء 
Bبالكرس بالكرس بالكرس بالكرس بالكرس بالكرس بالكرس بالكرس بالكرس بالكرس  املؤمنون 
فتح الياء فتح الياء فتح الياء فتح الياء فتح الياء ح الياءفت فتح الياء فتح الياء فتح الياء فتح الياء  بفاطر 

  σ استفهام استفهام استفهام استفهام استفهام استفهام استفهام استفهام استفهام استفهام 
   الوىل الوىل  أوجه٣ لوىل،الوىل  أوجه٣ الوىل الوىل األوىل، الوىل الوىل الوىل 

    تشديد تشديد تشديد تشديد تشديد تشديد تشديد تشديد تشديد يدتشد احلديد 
   دون ألف دون ألف دون ألف دون ألف دون ألف دون ألف دون ألف دون ألف دون ألف دون ألف 

 ختفيف ختفيف ختفيف ختفيف ختفيف ختفيف ختفيف ختفيف ختفيف ختفيف 
F  فتح الفاء  فتح الفاء  فتح الفاء  فتح الفاء  فتح الفاء  فتح الفاء  تح الفاء ف فتح الفاء  فتح الفاء  فتح الفاء 
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 أيب بكر حممد بن هارون التامر عن رويس حممد بن املتوكل
 عبد اهللا بن احلسن بن سليامن النخاس

 ن السعيديأبو احلس أيب العالء حممد بن عيل بن أمحد بن يعقوب الواسطي ّأيب احلسن عيل بن أمحد احلاممي

أمحد بن  أيب القاسم عبد السيد بن عتاب احلطاب أيب عيل الواسطي ابن شابور أيب نرص
 احلسن

اجلامع 
 للفاريس

 الفاريس

الكامل 
 للهذيل

املصباح   وب البن الفحاممفردة يعق
 العز أيب إليب الكرم

 القالنيس

اإلرشاد 
 أليب العز

 الكفاية 
 املصباح  إليب الكرم أليب العز

 أمحد اللخمي

 سبط اخلياط  بن أمحد عبد اهللا بن عيلأيب حممد 

 املوضح
 البن خريون

 املفتاح
 البن خريون

حممد بن يوسف  شجاع املدجلي
  البغداديالكنديبن زيد زيد بن احلسن أيب اليمن  الغزنوي

 الفضل حممد بن يوسف أيب
 أيب اجلود غياث بن فارس الغزنوي

 عيل بن شجاع العبايس  التميمي اإلسكندريفارسبن   إسامعيلإبراهيم بن أمحد بنأيب إسحاق  العبايس
  املرصي املعدل الصائغ بن عبد اخلالقحممد بن أمحدأيب عبد اهللا 

  الواسطي املرصي البغدادي بن عيل ابنعبد الرمحن بن أمحدأيب حممد 
  اخلري حممد بن حممد بن اجلزريأيب

. 
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 اجلامع املصباح   املفتاح املوضح الكفاية اإلرشاد املالك املصباح   الكلمة
 للفاريس

مفردة ابن 
 الفحام

 ٤ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٤، ٢ ٢ املنفصل
 ٤ ٤ ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ املتصل

 سكت بني السورتني
 ال ، خ

 بسملة
 سكت سكت سكت سكت سكت ال خ ع

 سكت سكت ال ، خ

 غنة يف الغنة
غنة يف  ال ال ال ال غنة الالم

 ال ال الالم

 تفصيل تفصيل تفصيل تفصيل تفصيل تفصيل تفصيل تفصيل تفصيل مجع املذكر
 تفصيل تفصيل تفصيل تفصيل تفصيل تفصيل تفصيل تفصيل تفصيل اإلدغام

 إشامم إشامم إشامم إشامم إشامم إشامم إشامم إشامم إشامم باب أصدق
 إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إدغام إظهار باب اختذت

 إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال وجهان إبدال , 
 إشامم إشامم إشامم إشامم إشامم إشامم إشامم إشامم إشامم ¬
 قرص قرص توسط قرص قرص ٤ ، ٢ قرص ٦، ٤ توسط ياء عني

 ترقيق تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم =
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         ٣ يف كرس كرس 

 الضم الضم كرس الضم الضم الضم كرس ٤ ضمو

  صلة صلة صلة اختالس اختالس اختالس اختالس اختالس صلة طه 
cصلة صلة صلة صلة صلة صلة صلة وجهان صلة  البلد 

cصلة صلة صلة صلة صلة صلة صلة وجهان صلة  الزلزلة 
   تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل 

  تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل بالياء تسهيل تسهيل 
 تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل اهلمزتان من كلمتني

     تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل وجهان وجهان تسهيل تسهيل 
    تشديد تشديد تشديد تشديد تشديد تشديد تشديد تشديد تشديد 

    قطع قطع قطع وصل وصل وصل وصل قطع قطع 

© ª « ضم  ضم التنوين كرس التنوين ضم التنوين
 التنوين

ضم 
 التنوين

ضم 
كرس  ضم التنوين التنوين

 ضم التنوين التنوين

   فتح الياء فتح الياء فتح الياء فتح الياء فتح الياء فتح الياء فتح الياء فتح الياء فتح الياء 
Fضم الياء ضم الياء ضم الياء ضم الياء ضم الياء ضم الياء ضم الياء ضم الياء ضم الياء  لقامن 



 

 

وب
 يعق
راءة
يف ق

وب 
القل

وير 
تن

 
٢٠

١
 

  إثبات ًإثبات قفا  الزمر 
 ًوقفا

إثبات 
 باحلالني

إثبات 
 باحلالني

إثبات 
 باحلالني

إثبات 
 باحلالني

إثبات 
 ًوقفا

ثبات إ
 باحلالني

إثبات 
 باحلالني

  ساكنة ساكنة ساكنة ساكنة ساكنة ساكنة ساكنة ساكنة ساكنة  الزخرف 
  بالياء بالياء بالياء بالياء بالياء بالياء بالياء بالياء بالياء  الشورى 

بالياء الياءب بالياء بالياء بالياء بالياء بالياء بالياء بالياء  االرساء 
bبالتاء بالتاء بالتاء بالتاء بالتاء بالتاء بالتاء بالتاء بالتاء   االرساء 
Bبالكرس بالكرس رفع ابتداء رفع ابتداء رفع ابتداء رفع ابتداء رفع ابتداء بالكرس رفع ابتداء  املؤمنون 
فتح الياء فتح الياء فتح الياء الياءفتح  فتح الياء فتح الياء فتح الياء فتح الياء فتح الياء  بفاطر 

  σ استفهام استفهام استفهام استفهام استفهام استفهام استفهام استفهام استفهام 
   الوىل،األوىل الوىل األوىل الوىل الوىل  أوجه٣ الوىل، لوىل الوىل األوىل 

  تشديد تشديد يدتشد تشديد تشديد تشديد تشديد تشديد تشديد  احلديد 
    دون ألف دون ألف باأللف  دون ألف دون ألف دون ألف دون ألف دون ألف باأللف 

 ختفيف ختفيف ختفيف ختفيف ختفيف ختفيف ختفيف ختفيف ختفيف 
F الفاء فتح فتح الفاء  فتح الفاء  فتح الفاء  فتح الفاء  فتح الفاء  فتح الفاء  فتح الفاء  كرس الفاء  
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 أيب بكر حممد بن هارون التامر عن رويس حممد بن املتوكل
 عبد اهللا بن احلسن بن سليامن النخاس

 اخلزاعي اخلبازي الفاريسالكارزيني أيب عبد اهللا حممد بن احلسني  أيب احلسن بن العالف
 التذكار 
 التلخيص عبد القاهر بن عبد السالم الرشمقاين البن شيطا

 اليب معرش
 الكامل
 للهذيل

أبوعيل 
 ابن شبيب القهندزي الواسطي

 الكامل للهذيل
 املستنري  الصباغ

 اليب طاهر
منصور 
 املغراوي

 العز أيب
 القالنيس

 الكفاية
  العز القالنيسأيب أليب العز

 سبط اخلياط البغدادي

 املبهج
 لسبط اخلياط

 املصباح
 أليب الكرم

 سبط اخلياط البغدادي بن أمحد  بن عيلعبد اهللاأيب حممد  اليسع بن حزم
  البغداديالكنديبن زيد زيد بن احلسن أيب اليمن   البغداديالكنديبن زيد زيد بن احلسن أيب اليمن 
  البغداديالكنديبن زيد زيد بن احلسن أيب اليمن 

 أيب اجلود الغزنوي
  البغداديالكنديبن زيد زيد بن احلسن أيب اليمن 

 التميمي فارسبن   إسامعيلإبراهيم بن أمحد بنأيب إسحاق  العبايس عيل بن شجاع  فارسبن   إسامعيلراهيم بن أمحد بنإبأيب إسحاق 
 اإلسكندري

  املرصي املعدل الصائغ بن عبد اخلالقحممد بن أمحدأيب عبد اهللا 
  الواسطي املرصي البغدادي بن عيل ابنعبد الرمحن بن أمحدأيب حممد 

 مد بن حممد بن اجلزري اخلري حمأيب
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٠ 

 الكامل الكفاية الكامل التلخيص املصباح   املبهج املستنري التذكار الكلمة
 ٤، ٢ ٢ ٤، ٢ ٣، ٢ ٢ ٣ ٢ ٤ املنفصل
 ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ املتصل
 ال ال ال مد تعظيم ال ال ال ال مد تعظيم

 سكت سكت سكت سكت بني السورتني
 بسملة سكت ال ، خ

 بسملة سكت ال خ ع
 ال خ ع

 غنة ال غنة ال غنة يف الالم ال ال ال الغنة
 تفصيل تفصيل تفصيل تفصيل تفصيل تفصيل تفصيل تفصيل مجع املذكر
 تفصيل تفصيل تفصيل تفصيل تفصيل تفصيل تفصيل تفصيل اإلدغام

 إشامم إشامم إشامم إشامم إشامم إشامم إشامم إشامم باب أصدق

ال إدغام إ إظهار إظهار باب اختذت
إدغام إال  إظهار الكهف

 إدغام إظهار إدغام الكهف

 وجهان إبدال وجهان إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال , 
 إشامم إشامم إشامم إشامم إشامم إشامم إشامم إشامم ¬
 ٦، ٤ توسط ٦، ٤ قرص توسط قرص قرص توسط ياء عني

 تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم =
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         الضم الضم الضم الضم كرس الضم الضم الضم 
  اختالس اختالس اختالس صلة صلة اختالس اختالس اختالس طه 

cوجهان صلة وجهان صلة صلة صلة صلة صلة  البلد 
cوجهان صلة وجهان صلة صلة صلة صلة صلة  الزلزلة 

   تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل لتسهي تسهيل تسهيل تسهيل 
  تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل 

 تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل اهلمزتان من كلمتني
     تسهيل وجهان تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل 

    تشديد تشديد تشديد تشديد تشديد تشديد تشديد تشديد 
    وصل قطع قطع قطع قطع قطع قطع قطع 

© ª « 
 ضم التنوين
 وكرس اخلاء

 ضم التنوين
 وكرس اخلاء

 ضم التنوين
 وكرس اخلاء

 ضم التنوين
 وكرس اخلاء

 ضم التنوين
 وكرس اخلاء

 كرس التنوين
 وضم اخلاء

 كرس التنوين
 وضم اخلاء

 كرس التنوين
 وضم اخلاء

   فتح الياء فتح الياء فتح الياء فتح الياء فتح الياء ضم الياء فتح الياء فتح الياء 
F ضم الياء ضم الياء ضم الياء ضم الياء ضم الياء ضم الياء ضم الياء ضم الياء لقامن 
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  إثبات   الزمر
 لنيااحلب

إثبات 
 لنيااحلب

إثبات 
إثبات  ًإثبات وقفا لنيااحلب

إثبات  ًبات وقفاإث لنيااحلب
 ًإثبات وقفا لنيااحلب

  ساكنة ساكنة ساكنة ساكنة ساكنة ساكنة ساكنة ساكنة  الزخرف 
   بالياء بالياء بالياء بالياء بالياء بالياء بالياء بالياء الشورى 

بالياء بالياء بالياء بالياء بالياء بالياء بالياء بالياء  االرساء 
b  بالتاء بالتاء بالتاء بالتاء بالتاء بالتاء بالتاء بالتاء االرساء 
Bبالكرس بالكرس بالكرس بالرفع ابتداء بالرفع ابتداء بالرفع ابتداء بالكرس بالكرس  املؤمنون 
ضم الياء ضم الياء ضم الياء ضم الياء ضم الياء ضم الياء ضم الياء ضم الياء  بفاطر 

  σ استفهام استفهام استفهام استفهام استفهام استفهام استفهام استفهام 
   الوىل  أوجه٣ الوىل الوىل األوىل  أوجه٣ الوىل الوىل 

   تشديد تشديد تشديد تشديد تشديد تشديد تشديد تشديد احلديد 
   دون ألف دون ألف دون ألف دون ألف باأللف  وجهان دون ألف دون ألف 

 ختفيف ختفيف ختفيف ختفيف ختفيف ختفيف ختفيف ختفيف 
F  فتح الفاء  فتح الفاء  فتح الفاء  فتح الفاء  كرس الفاء كرس الفاء فتح الفاء  فتح الفاء 
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 أيب بكر حممد بن هارون التامر عن رويس حممد بن املتوكل
 أيب احلسن عيل بن عثامن اجلوهري طارأيب احلسن ابن مقسم الع حممد بن أمحد بن يوسف

 الغاية  ابن أبولة التميمي
 عيل بن حممد ابن خليع اخلياط اخلبازي أيب نرص العراقي البن مهران

 اخلرساين عيل ابن خشنام القهندزي الزنبييل النوجاباذي مهدي بن طرارا  أيب القاسم العطار
 فارس التذكرة البن غلبون الكامل للهذيل يوسف بن جبارة أيب عيل األصبهاين

 أيب عمرو عثامن بن سعيد الداين بن بابشاذا  العز القالنيسأيب غاية اإلختصار للهمذاين
 نجاح سليامن بن اخلشاب سبط اخلياط البغدادي بن أمحد عبد اهللا بن عيلأيب حممد  حممد بن هارون

 نارص  البغداديالكنديبن زيد زيد بن احلسن أيب اليمن  الداعي
 عيل بن هذيل الزيدي

 التميمي فارسبن   إسامعيلإبراهيم بن أمحد بنأيب إسحاق  أمحد غزال أمحد بن عيل احلصار  اجلودأيب
 عبد اهللا بن يوسف الشباريت بن شجاعا اإلسكندري

 حممد بن جابر الوادي آيش  املرصي املعدل الصائغ بن عبد اخلالقحممد بن أمحدأيب عبد اهللا  عبداهللا بن عبد املؤمن سى البطرينأمحد بن مو
 أيب املعايل اللبان  الواسطي املرصي البغدادي بن عيل ابنعبد الرمحن بن أمحدأيب حممد  أيب املعايل اللبان

  اخلري حممد بن حممد بن اجلزريأيب
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 الداين التذكرة الكامل مهران غاية ابن أيب العالء  غاية الكلمة
 غلبون عن ابن

 الداين
 عن أيب الفتح

 ٢ ٢ ٢ ٤، ٢ ٢ ٣ املنفصل
 ٣ ٣ ٣ ٦ ٦ ٦ املتصل

 وصل بني السورتني
 بسملة سكت ال، ص،ع

 بسملة بسملة بسملة ال خ ع

 ال ال ال غنة غنة ال الغنة
 تفصيل تفصيل تفصيل تفصيل تفصيل تفصيل مجع املذكر
 تفصيل تفصيل تفصيل تفصيل تفصيل تفصيل اإلدغام

 إشامم إشامم إشامم إشامم إشامم بالصاد باب أصدق

إال ادغام  إدغام إدغام إدغام باب اختذت
 الكهف

ادغام إال 
 الكهف

ادغام إال 
 الكهف

 وجهان وجهان وجهان وجهان إبدال إبدال , 
 وجهان وجهان إشامم إشامم إشامم إشامم ¬
 ٦، ٤ ٦، ٤ توسط ٦، ٤ قرص قرص ياء عني

 ترقيق ترقيق تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم =



 

 

وب
 يعق
راءة
يف ق

وب 
القل

وير 
تن

 
٢٠

٨
   ،   ،     الضم  الضم  الضم  الضم  الضم  الضم 

  صلة صلة صلة اختالس اختالس اختالس طه 
cصلة صلة صلة وجهان اختالس صلة  البلد 

cصلة صلة اختالس وجهان اختالس صلة  الزلزلة 
   تسهيل  تسهيل  تسهيل  تسهيل  تسهيل  حتقيق 

  تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل 
 تسهيل  تسهيل  تسهيل  تسهيل  تسهيل  حذف األوىل اهلمزتان املتفقتان من كلمتني

     تسهيل وجهان وجهان تسهيل تسهيل تسهيل 
   تشديد تشديد تشديد تشديد ختفيف ختفيف  األنعام واألعراف 

   تشديد تشديد تشديد تشديد تشديد ختفيف   القمر 
   وصل وصل قطع وصل قطع وصل  يونس 

© ª « ضم التنوين كرس التنوين ضم التنوين كرس التنوين كرس التنوين ضم التنوين 
  فتح الياء فتح الياء فتح الياء فتح الياء فتح الياء ضم الياء  إبراهيم، احلج، الزمر 

F ضم الياء ضم الياء ضم الياء ضم الياء فتح الياء فتح الياء لقامن 
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  الياءحذف  الياءحذف  الياءحذف ًإثبات وقفا  الياءحذف لنيااحلبإثبات   الزمر  

  ساكنة ساكنة ساكنة ساكنة ساكنة مفتوحة وصال   الزخرف 
  بالياء بالياء لياءبا بالياء بالياء بالتاء  الشورى 

بالياء بالياء بالياء بالياء بالياء بالتاء  االرساء 
bبالتاء بالتاء بالتاء بالتاء بالتاء بالياء  االرساء 
Bبالرفع ابتداء بالرفع ابتداء بالرفع ابتداء بالكرس بالرفع ابتداء بالكرس  املؤمنون 
وجهان وجهان ضم الياء ءضم اليا ضم الياء ضم الياء  بفاطر 

  σ استفهام استفهام استفهام استفهام استفهام اخبار 
   أوجه٣  أوجه٣  أوجه٣ الوىل الوىل  أوجه٣  

  تشديد تشديد تشديد تشديد تشديد ختفيف  احلديد 
   دون ألف دون ألف دون ألف دون ألف دون ألف باأللف 

 ختفيف ختفيف ختفيف ختفيف ختفيف يدتشد 
F وجهان وجهان كرس الفاء  الفاء فتح  الفاء فتح  الفاء فتح 

 كامل كامل كامل كامل وجهان كامل "
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 أيب بكر حممد بن وهب بن حييى القزاز الثقفي عن أيب احلسن روح بن عبد املؤمن اهلذيل
 يأيب العباس حممد بن يعقوب بن احلجاج املعدل التيم

 أيب احلسن عيل بن حممد بن إبراهيم ابن خشنام املالكي البرصي
 أيب أمحد عبد السالم بن احلسني البرصي

 التذكار  ابن شابور املالكي الروضة للاملكي املالكي
 البن شيطا

 اجلامع 
 للخياط

 اجلامع 
 الفاريس للفاريس

 الكامل للهذيل إبراهيم بن إسامعيل
  العز القالنيسأيب الفيض مفردة يعقوب البن الفحام ينأمحد احللوا الصباغ

 شجاع املدجلي سبط اخلياط  عبد اهللا بن عيلأيب حممد  أمحد اللخمي
 نارص 
 سبط اخلياط البغدادي عبد اهللا بن عيل الزيدي

بن زيد زيد بن احلسن أيب اليمن 
 الكندي

د بن زيزيد بن احلسن أيب اليمن  أيب اجلود غياث بن فارس
  الكندي

  فارسبن إبراهيم بن أمحد أيب إسحاق  عيل بن شجاع العبايس فارسبن إبراهيم بن أمحد أيب إسحاق 
  املرصي املعدل الصائغ بن عبد اخلالقحممد بن أمحدأيب عبد اهللا 

  الواسطي املرصي البغدادي بن عيل ابنعبد الرمحن بن أمحدأيب حممد 
 زري اخلري حممد بن حممد بن اجلأيب
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 التذكار الكلمة
 اجلامع
 للخياط

 اجلامع
 للفاريس

مفردة ابن 
 الفحام

 الروضة
 للاملكي

 الكامل

 ٤، ٢ ٢ ٤ ٢ ٢ ٤ منفصللـا
 ٦ ٦ ٤ ٤ ٦ ٦ الـمتصل
 مد ال ال ال ال ال مد التعظيم

 سكت سكت سكت سكت سكت بني السورتني
 بسملة
 ال، خ، ع

الغنة يف الالم 
 والراء

 غنة ال ال ال ال ال

هاء السكت يف مجع 
 املذكر

 تفصيل تفصيل تفصيل تفصيل تفصيل تفصيل
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 وجهان إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال  ,باب  

 إشامم إشامم إشامم إشامم إشامم إشامم ¬

! 
# 

 توسط توسط قرص قرص قرص توسط

 تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم =

¹ ¸ 
 ]٧٧:النساء[

 بالتاء بالتاء لتاءبا بالتاء بالتاء بالتاء

  
 وأخواهتا 

 بالياء بالياء بالياء بالياء بالياء بالياء

 !] النجم[ 
 ًابتداء

 الوىل الوىل الوىل
 الوىل
 األوىل

 الوىل الوىل
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Ðباأللف باأللف باأللف باأللف باأللف باأللف ً وقفا 

wباأللف باأللف باأللف باأللف باأللف باأللف ً وقفا 

c] صلة صلة صلة صلة صلة صلة ]البلد 

c]  اختالس اختالس اختالس اختالس صلة صلة ] الزلزلة 

Ç Ê إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار 

 كامل كامل كامل كامل كامل كامل "
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 أيب بكر حممد بن وهب بن حييى القزاز الثقفي عن أيب احلسن روح بن عبد املؤمن اهلذيل
 مد بن يعقوب بن احلجاج املعدل التيميأيب العباس حم

 أيب احلسن عيل بن حممد بن إبراهيم ابن خشنام املالكي البرصي
 أيب حممد احلسن بن حممد بن حييى السامري

 التذكار  ابن شابور املالكي الروضة للاملكي املالكي
 البن شيطا

 اجلامع 
 للخياط

 اجلامع 
 الفاريس للفاريس

 الكامل للهذيل يلإبراهيم بن إسامع
  العز القالنيسأيب الفيض مفردة يعقوب البن الفحام أمحد احللواين الصباغ

 سبط اخلياط  عبد اهللا بن عيلأيب حممد  أمحد اللخمي
 شجاع املدجلي

 نارص 
 الزيدي

 سبط اخلياط البغدادي عبد اهللا بن عيل

  زيد بن احلسن الكنديأيب اليمن  أيب اجلود غياث بن فارس زيد بن احلسن الكنديأيب اليمن 
  فارسبن إبراهيم بن أمحد أيب إسحاق  عيل بن شجاع العبايس فارسبن إبراهيم بن أمحد أيب إسحاق 

  املرصي املعدل الصائغ بن عبد اخلالقحممد بن أمحدأيب عبد اهللا 
  الواسطي املرصي البغدادي بن عيل ابنعبد الرمحن بن أمحدأيب حممد 

 ري حممد بن حممد بن اجلزري اخلأيب
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 التذكار الكلمة
 اجلامع
 للخياط

 اجلامع
 للفاريس

مفردة ابن 
 الفحام

 الروضة
 للاملكي

 الكامل

 ٤، ٢ ٢ ٤ ٢ ٢ ٤ الـمنفصل
 ٦ ٦ ٤ ٤ ٦ ٦ الـمتصل
 مد ال ال ال ال ال مد التعظيم

 سكت سكت سكت سكت سكت بني السورتني
 بسملة
 ال، خ، ع

الغنة يف الالم 
 راءوال

 غنة ال ال ال ال ال

هاء السكت يف مجع 
 املذكر

 تفصيل تفصيل تفصيل تفصيل تفصيل تفصيل
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 وجهان إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال  ,باب  

 إشامم إشامم إشامم إشامم إشامم إشامم ¬

! 
# 

 توسط توسط قرص قرص قرص توسط

 تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم =

 بالتاء بالتاء بالتاء بالتاء بالتاء بالتاء ¸ ¹

  
 وأخواهتا 

 بالياء بالياء بالياء بالياء بالياء بالياء

 !] الوىل الوىل الوىل ]النجم 
 الوىل
 األوىل

 الوىل الوىل
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Ðباأللف باأللف باأللف باأللف باأللف باأللف ً وقفا 

wباأللف باأللف باأللف باأللف باأللف باأللف ً وقفا 

c] صلة صلة صلة صلة صلة صلة ]البلد 

c]  اختالس اختالس اختالس اختالس صلة صلة ] الزلزلة 

Ç Ê إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار 

 كامل كامل كامل كامل كامل كامل "
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 أيب بكر حممد بن وهب بن حييى القزاز الثقفي عن أيب احلسن روح بن عبد املؤمن اهلذيل
 حممد بن يعقوب بن احلجاج املعدل التيميأيب العباس 

 أيب احلسن عيل بن حممد بن إبراهيم ابن خشنام املالكي البرصي
 أيب القاسم املسافر بن الطيب البرصي التكريتي أيب احلسني أمحد بن عبد الكريم الشينيزي

 التلخيص أيب عيل احلسن القاسم الواسطي ابن شابور
 رشأليب مع

  الكامل
 أيب العز القالنيس للهذيل

 املستنري 
منصور  البن سوار

 املغراوي

 أمحد بن احلسن بن خريون

  العز أيب

 اإلرشاد 
 أليب العز

 الكفاية
 أليب العز

 غاية االختصار للهمذاين
 حممد بن هارون ابن الكال احليل  ط اخلياط البغداديسب عبد اهللا بن عيلأيب حممد 

 عبد اهللا بن عيل
 املوضح  اليسع بن حزم سبط اخلياط

 البن خريون
 املفتاح

 البن خريون
  زيد بن احلسن الكنديأيب اليمن  أيب اجلود زيد بن احلسن الداعيحممد بن عمر   البغداديالكنديبن زيد زيد بن احلسن أيب اليمن 

 فارس براهيم بن أمحد بنإ  عيل بن شجاع   بن مظفرغزالبن أمحد   فارسبن   إسامعيلإبراهيم بن أمحد بنأيب إسحاق 
  املرصي الصائغ بن عبد اخلالقحممد بن أمحدأيب عبد اهللا   بن الوجيهعبداهللا بن عبد املؤمن   الصائغ بن عبد اخلالقحممد بن أمحدأيب عبد اهللا 

  البغدادي بن عيل ابنمحن بن أمحدعبد الرأيب حممد  اللبانحممد بن أمحد أيب املعايل    البغدادي بن عيل ابنعبد الرمحن بن أمحدأيب حممد 
  اخلري حممد بن حممد بن اجلزريأيب             
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 الكفاية اإلرشاد  الكامل الكلمة
 غاية 

 أيب العالء
 املفتاح املوضح التلخيص املستنري

 ٢ ٢ ٢ ٢ ٣ ٢ ٢ ٤، ٢ الـمنفصل
 ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ الـمتصل
 ال ال ممد تعظي ال ال ال ال يممد تعظ مد التعظيم

 بني السورتني
 بسملة
 ال، خ، ع

 سكت سكت
 وصل

 ال، ص،ع 
 سكت سكت بسملة سكت

الغنة يف الالم 
 والراء

 ال ال ال ال ال ال ال غنة

هاء السكت يف 
 مجع املذكر

 تفصيل تفصيل تفصيل تفصيل تفصيل تفصيل تفصيل تفصيل
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 إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال وجهان  ,باب  

 إشامم إشامم إشامم إشامم إشامم إشامم إشامم إشامم ¬

! 
# 

 توسط قرص قرص قرص قرص ٤ أو ٢ قرص توسط

 تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم =

 بالتاء بالتاء بالتاء بالتاء بالتاء بالتاء بالتاء بالتاء ¸ ¹

  
 وأخواهتا 

 بالياء بالياء بالياء ياءبال بالياء بالياء بالياء بالياء

 !] الوىل ]النجم 
 الوىل
 لوىل

 الوىل الوىل الوىل الوىل  أوجه٣  أوجه٣
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Ðباأللف باأللف باأللف باأللف باأللف باأللف باأللف باأللف ً وقفا 

wباأللف باأللف باأللف باأللف باأللف باأللف باأللف باأللف ً وقفا 

c] صلة صلة صلة لةص صلة صلة صلة صلة ]البلد 

c]  صلة صلة صلة اختالس صلة اختالس اختالس اختالس ] الزلزلة 

Ç Ê إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار 

 كامل كامل كامل كامل كامل كامل كامل كامل "
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 أيب بكر حممد بن وهب بن حييى القزاز الثقفي عن أيب احلسن روح بن عبد املؤمن اهلذيل
  العباس حممد بن يعقوب بن احلجاج املعدل التيميأيب

 أيب احلسن عيل بن حممد بن إبراهيم ابن خشنام املالكي البرصي
 أيب القاسم املسافر بن الطيب البرصي

 عيل بن عبد الرمحن أمحد بن عبد القادر ثابت بن بندار أيب القاسم عبد السيد بن عتاب احلطاب
 املوضح

 البن خريون
 املفتاح

 املصباح  إليب الكرم املبارك بن احلسن بن أمحد الشهرزوري البن خريون

 الكنديبن زيد زيد بن احلسن أيب اليمن 
 البغدادي

  الفضل حممد بن يوسف الغزنويأيب

بن   إسامعيلإبراهيم بن أمحد بنأيب إسحاق 
 عيل بن شجاع العبايس  التميمي اإلسكندريفارس

  املرصي املعدل الصائغبن عبد اخلالق حممد بن أمحدأيب عبد اهللا 
  الواسطي املرصي البغدادي بن عيل ابنعبد الرمحن بن أمحدأيب حممد 

  اخلري حممد بن حممد بن اجلزريأيب



 

 

وب
 يعق
راءة
يف ق

وب 
القل

وير 
تن

 
٢٢

٣
 

 
 املصباح املفتاح املوضح الكلمة
 ٢ ٢ ٢ الـمنفصل
 ٦ ٦ ٦ الـمتصل
 ال ال ال مد التعظيم
 سكت سكت سكت بني السورتني

الم الغنة يف ال
 والراء

 غنه ال ال

هاء السكت يف 
 مجع املذكر

 تفصيل تفصيل تفصيل

 إبدال إبدال إبدال  ,باب 
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 إشامم إشامم إشامم ¬ 

! 
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 توسط توسط قرص

 تفخيم تفخيم تفخيم =

 بالتاء بالتاء بالتاء ¸ ¹

  
 وأخواهتا 

 بالياء بالياء بالياء

 !] الوىل الوىل الوىل ]النجم 

Ðباأللف باأللف باأللف ً وقفا 

wدون ألف باأللف باأللف ً وقفا 
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c] صلة صلة صلة ]البلد 

c]  اختالس صلة صلة ] الزلزلة 

Ç Ê إظهار إظهار إظهار 

 كامل كامل كامل "
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 أيب بكر حممد بن وهب بن حييى القزاز الثقفي عن أيب احلسن روح بن عبد املؤمن اهلذيل
 بن يعقوب بن احلجاج املعدل التيميأيب العباس حممد 

 ابن اشته أيب احلسن عيل بن حممد بن إبراهيم ابن خشنام املالكي البرصي

 التذكرة اخلبازي اخلزاعي أيب عبد اهللا حممد بن احلسني الكارزيني 
 الربوجردي ابن غلبون البن غلبون

 عبد القاهر بن عبد السالم

أيب احلسن عيل 
بن أمحد 
 أيب الفتح القهندزي ن شبيباب اجلوردكي

 بن بابشاذ
مفردة يعقوب 

 ابن العالف للداين

 الرشمقاين نجاح سليامن بن اخلشاب الكامل أليب القاسم يوسف بن عيل بن جبارة اهلذيل
 املصباح
 املستنري عيل بن هذيل نارص الزيدي قالنيس حممد بن احلسني بن بندار ال العزأيب أليب الكرم

 البن سوار
 حممد الغزنوي

 املبهج
عبد اهللا أليب حممد 
سبط  بن عيل

 سبط اخلياط  أمحد احلصار  اجلود غياثأيب سبط اخلياط البغدادي عبد اهللا بن عيلأيب حممد  اخلياط البغدادي
عيل بن شجاع  د بن احلسنزي عبد اهللا الشباريت  البغداديالكنديبن زيد زيد بن احلسن أيب اليمن 

  التميمي فارسبن   إسامعيلإبراهيم بن أمحد بنأيب إسحاق  العبايس
عيل بن شجاع 

 إبراهيم بن أمحد أمحد البطرين العبايس
 حممد الصائغ حممد الوادي آيش  املرصي املعدل الصائغ بن عبد اخلالقحممد بن أمحدأيب عبد اهللا 

  البغداديابن ملعايل اللبانأيب ا  الواسطي املرصي البغدادي بن عيل ابنعبد الرمحن بن أمحدأيب حممد 
  اخلري حممد بن حممد بن اجلزريأيب
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 التذكرة الكامل املبهج املصباح الكلمة
 طريق الداين
 عن طاهر

 املستنري

 ٢ ٢ ٢ ٤، ٢ ٣ ٢ الـمنفصل
 ٦ ٣ ٣ ٦ ٦ ٦ الـمتصل
 ال ال ال مد ال ال مد التعظيم

 سكت سكت بني السورتني
 بسملة
 ال، خ، ع

 كتس بسملة بسملة

الغنة يف الالم 
 والراء

 ال ال ال غنة ال غنه

هاء السكت يف مجع 
 املذكر

 تفصيل تفصيل تفصيل تفصيل تفصيل تفصيل
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 إبدال وجهان وجهان وجهان إبدال إبدال  ,باب  

 إشامم وجهان إشامم إشامم إشامم إشامم ¬

! 
# 

 قرص ٦ أو ٤ توسط توسط قرص توسط

 تفخيم قترقي تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم =

 بالتاء بالياء بالياء بالتاء بالتاء بالتاء ¸ ¹

  
 وأخواهتا 

 بالياء بالياء بالياء بالياء بالياء بالياء

 !] الوىل  أوجه٣  أوجه٣ الوىل  أوجه٣ الوىل ]النجم 

Ðباأللف باأللف باأللف باأللف باأللف باأللف ً وقفا 
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wباأللف باأللف باأللف لفباأل باأللف دون ألف ً وقفا 

c] صلة صلة صلة صلة صلة صلة ]البلد 

c]  اختالس اختالس اختالس اختالس صلة اختالس ] الزلزلة 

Ç Ê إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار 

 كامل كامل كامل كامل كامل كامل "
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 أيب احلسن روح بن عبد املؤمن اهلذيل
 الزبري بن أمحد الفقيه الزبريي قزاز الثقفي أيب بكر حممد بن وهب بن حييى ال
 حممد بن أمحد بن يوسف محزة بن عيل البرصي أيب العباس حممد بن يعقوب بن احلجاج املعدل 

 عيل  ابن أبولة حممد بن جعفر حممد بن إلياس هبة اهللا بن جعفر البغدادي
 أمحد بن إبراهيم ام احلنبيلابن سي

أيب احلسن عيل بن عثامن 
 ابن حبشان

 الغاية  أيب القاسم عبد اهللا العطار
 أيب عيل احلسن بن أمحد األصبهاين أيب احلسني عيل بن حممد اخلبازي أيب العالء الواسطي البن مهران

 أيب نرص منصور بن أمحد القهندزي عبد السيد بن عتاب مهدي بن طرارا 
 الكامل أليب القاسم يوسف اهلذيل وسف بن جبارةي

 غاية االختصار 
 هلمذاينيب العالء احلسن بن أمحد األ

  القالنيس العزأيب
 املصباح 
  حممد بن احلسني بن بندار القالنيس العزأيب أليب الكرم

 سبط اخلياط البغدادي عبد اهللا بن عيلأيب حممد  حممد الغزنوي سبط اخلياط البغدادي
 حممد بن هارون ابن الكال احليل

 حممد بن عمر الداعي  البغداديالكنديبن زيد زيد بن احلسن أيب اليمن  يزيد بن احلسن الكند
 إبراهيم بن أمحد

 عيل بن شجاع العبايس
 أمحد بن غزال بن مظفر  فارسبن   إسامعيلإبراهيم بن أمحد بنأيب إسحاق 

 بن الوجيهعبداهللا بن عبد املؤمن   املرصي املعدل الصائغ بن عبد اخلالقحممد بن أمحدأيب عبد اهللا 
 أيب املعايل حممد بن أمحد اللبان  الواسطي املرصي البغدادي بن عيل ابنعبد الرمحن بن أمحدأيب حممد 

  اخلري حممد بن حممد بن اجلزريأيب
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 الكلمة
 غاية

 ابن مهران
 الكامل الكامل املصباح

 غاية 
 أيب العالء

 ٣ ٤، ٢ ٤، ٢ ٢ ٢ الـمنفصل
 ٦ ٦ ٦ ٦ ٤ الـمتصل

 ال مد مد ال ال عظيممد الت

 سكت سكت بني السورتني
 بسملة
 ال، خ، ع

 بسملة
 ال، خ، ع

 وصل
 ال، ص،ع 

الغنة يف الالم 
 والراء

 ال غنة غنة غنه غنة

هاء السكت يف مجع 
 املذكر

 تفصيل تفصيل تفصيل تفصيل تفصيل
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 إبدال وجهان وجهان إبدال إبدال  ,باب  

 إشامم إشامم إشامم إشامم إشامم ¬

! 
# 

 قرص توسط توسط توسط قرص

 تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم =

 بالتاء بالتاء بالتاء بالتاء بالتاء ¸ ¹

  
 وأخواهتا 

 بالتاء بالتاء بالياء بالياء بالياء

 !] أوجه٣ الوىل الوىل الوىل الوىل ]النجم  

Ðدون ألف دون ألف دون ألف باأللف دون ألف ً وقفا 
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w دون ألف باأللف باأللف دون ألف دون ألف ًوقفا 

c] صلة صلة صلة صلة وجهان ]البلد 

c]  صلة اختالس اختالس اختالس وجهان ] الزلزلة 

Ç Ê إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار 

 كامل كامل كامل كامل كامل "

 



 

 ٢٣٤ مام يعقوبة اإلءراتنوير القلوب يف ق



 

 ٢٣٥ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

 
ُّوهو عد مصحف الكوفة، وعليه الكوفيون عاصـم ومحـزة والكـسائي : الكويفالعد.١

ِّوخلف العارش، ورسمت عليه املصاحف برواية حفص عن عاصم، واتبع يف عـد  َُّ ِ
آياته طريقة الكوفيني عن أيب عبد الرمحن عبد اهللا بن حبيب السلمي عن عيل بن أيب 

ُوعدد آي القرآن عندهم طالب،  ََ  .آية) ٦٢٣٦(َ
ُّوهو عد مصحف البرصة، وعليه البرصيون أيب عمرو ويعقوب، :دين األولالعد امل.٢

انظـر (ورسمت عليه املصاحف برواية حفص الـدوري عـن أيب عمـرو البـرصي 
ِّ، واتبع يف عد آياته طريقة )املصحف طباعة املدينة والسودان َُّ َ أهل البرصة عن عامة ِ

رش عن نافع عن أيب جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة بن نصاح، وذلـك ملـا جـرى و
ُعليه العد يف السودان، وعدد آي القرآن عىل طريقتهم  ََ  .آية) ٦٢١٤(َ

 :وفائدة معرفة رؤوس اآليات 
 .أن الوقف عىل رأس اآلية سنة، وأن ال يقطع القارئ قرائته إال عىل رأس آية.١
  سورةإلحدى عرشةباأللف عىل شكل الياء  ي املنتهيةاآل رؤوس معرفة ما يقلل من.٢

، والشمس، األعىل، والقيامة، والنازعات، وعبس، وعارجملاطه، والنجم، و: (هي
 .) والليل، والضحى، والعلق



 

 ٢٣٦ مام يعقوبة اإلءراتنوير القلوب يف ق

 
   

 املدين األولومل يعدها عدها الكويف آية  ! " # $ % سورة الفاحتة
 سورة الفاحتة      ومل يعدها الكويف٦ آية رقم املدين األولعند  
 سورة البقرة     املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة البقرة     املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة البقرة    ومل يعدها الكويف٢١٧ آية رقم املدين األولعند  
 سورة البقرة     املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة البقرة      ومل يعدها الكويف٢٥٥ آية رقم املدين األولعند  

 سورة آل عمران     ألولاملدين اعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة آل عمران    ومل يعدها الكويف٣ آية رقم املدين األولعند  
 سورة آل عمران    املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة آل عمران   
ًخالفا أليب  ٩١ آية رقم  عن شيبةاملدين األولعند 

 ومل يعدها الكويفجعفر، 
 اءسورة النس     املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة املائدة    ومل يعدها الكويف١ آية رقم املدين األولعند  
  سورة املائدة    ومل يعدها الكويف١٦ آية رقم املدين األولعند  
  يعدها الكويف ومل١ آية رقم املدين األولعند   سورة األنعام
 سورة األنعام     املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 



 

 ٢٣٧ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

   

 سورة األنعام   ومل يعدها الكويف٧٣ آية رقم املدين األولعند  
 سورة األنعام   ومل يعدها الكويف١٦٢ آية رقم املدين األولعند  

 سورة األعراف   املدين األوللكويف آية ومل يعدها عدها ا 
 سورة األعراف    املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة األعراف      ومل يعدها الكويف٣٦ آية رقم املدين األولعند  
 سورة األعراف   ومل يعدها الكويف١٣٦ آية رقم املدين األولعند  
 سورة األنفال   ومل يعدها الكويف٤٢ آية رقم املدين األولعند  
 سورة التوبة   ومل يعدها الكويف٧٠ آية رقم املدين األولعند  

 ال خالف فيها   يونسسورة
 سورة هود    املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة هود    ومل يعدها الكويف٨٥ آية رقم ملدين األولاعند  
 سورة هود      املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

 ال خالف فيها  سورة يوسف
 سورة الرعد   ومل يعدها الكويف٥ آية رقم املدين األولعند  
 دها الكويف ومل يع١٧ آية رقم املدين األولعند   سورة الرعد
 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة الرعد
  ومل يعدها الكويف١ آية رقم املدين األولعند   سورة إبراهيم
  ومل يعدها الكويف٦ آية رقم املدين األولعند   سورة إبراهيم
 سورة إبراهيم   ومل يعدها الكويف١١ آية رقم املدين األولعند  



 

 ٢٣٨ مام يعقوبة اإلءراتنوير القلوب يف ق

   

 سورة إبراهيم     املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 ال خالف فيها  سورة احلجر
 ال خالف فيها  سورة النحل
 سورة اإلرساء    املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة الكهف    املدين األولدها عدها الكويف آية ومل يع 
 سورة الكهف      املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة الكهف      املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة الكهف   ومل يعدها الكويف٨٣ آية رقم املدين األولعند  
 سورة الكهف         املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة الكهف         املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة الكهف     املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة مريم

 ة مريمسور   ومل يعدها الكويف٧٤ آية رقم املدين األولعند  
 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة طـه

 طـهسورة       ومل يعدها الكويف٣٨ آية رقم املدين األولعند  

 طـهسورة      املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 طـهسورة      املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 طـهسورة       ومل يعدها الكويف٨٤ آية رقم املدين األولعند  
 طـهسورة        ومل يعدها الكويف٨٧ آية رقم املدين األولعند  



 

 ٢٣٩ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

   
 طـهسورة     ملدين األولاعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة طـه    املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة طـه    املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة طـه   ومل يعدها الكويف١٢٠ آية رقم املدين األولعند  
 سورة طـه   يعدها الكويف ومل ١٢٩ آية رقم املدين األولعند 

 سورة األنبياء     املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة احلج     املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة احلج    املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة املؤمنون    ومل يعدها الكويف٤٥ آية رقم ولاملدين األعند  
 سورة النور     املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة النور      املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

 ال خالف فيها  سورة الفرقان
 سورة الشعراء    ألولاملدين اعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة الشعراء        ومل يعدها الكويف٤٨ آية رقم املدين األولعند  
 سورة النمل   ومل يعدها الكويف٣٣ آية رقم املدين األولعند  
 سورة النمل   ومل يعدها الكويف٤٥ آية رقم املدين األولعند  

 سورة القصص   املدين األولة ومل يعدها عدها الكويف آي 
  ومل يعدها الكويف٢٢ آية رقم املدين األولعند   سورة القصص
 سورة العنكبوت     املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 



 

 ٢٤٠ مام يعقوبة اإلءراتنوير القلوب يف ق

   

 سورة العنكبوت    ومل يعدها الكويف٢٨ آية رقم املدين األولعند  
 سورة الروم     املدين األولالكويف آية ومل يعدها عدها 
 سورة الروم     ومل يعدها الكويف٥٤ آية رقم املدين األولعند  
 سورة لقامن     املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة السجدة     املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة السجدة  ومل يعدها الكويف٩ آية رقم املدين األول عند  
 ال خالف فيها  سورة األحزاب

 ال خالف فيها  سورة سبأ
 ال خالف فيها  سورة فاطر
 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة يـس

 ال خالف فيها  سورة الصافات
 سورة ص     ين األولاملدعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة ص    املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة الزمر    ومل يعدها الكويف٣ آية رقم املدين األولعند  
 سورة الزمر     املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة الزمر     ملدين األولاعدها الكويف آية ومل يعدها 
 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة الزمر
 سورة الزمر     ومل يعدها الكويف١٨ آية رقم املدين األولعند  
 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة الزمر



 

 ٢٤١ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

   

 سورة الزمر    املدين األوليعدها عدها الكويف آية ومل 
 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة غافر
 سورة غافر    ومل يعدها الكويف١٧ آية رقم املدين األولعند  
 سورة غافر    املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة غافر    ومل يعدها الكويف٧١قم  آية راملدين األولعند  
 سورة غافر    املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة فصلت

 سورة الشورى
   
   

 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة الشورى    املدين األول الكويف آية ومل يعدها عدها 
 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة الزخرف
 سورة الزخرف   ومل يعدها الكويف٥١ آية رقم املدين األولعند  
 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة الدخان
 سورة الدخان   املدين األول الكويف آية ومل يعدها عدها 
 سورة الدخان    املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة اجلاثية

 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها    األحقاف سورة 
 خسورة حممد      ومل يعدها الكويف٤ آية رقم املدين األولعند  

 سورة الفتح
 ال خالف فيها  إىل الذاريات



 

 ٢٤٢ مام يعقوبة اإلءراتنوير القلوب يف ق

   

 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها     طورلسورة ا
  طورسورة ال     املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 نجمسورة ال     املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

 ال خالف فيها  سورة القمر
 رمحنسورة ال     املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 رمحنسورة ال       املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
  ومل يعدها الكويف٣٣ آية رقم املدين األولعند    رمحنسورة ال
 واقعةسورة ال        ومل يعدها الكويف٨ آية رقم املدين األولعند  

 سورة الواقعة        ومل يعدها الكويف١٠ آية رقم ألولاملدين اعند  
 سورة الواقعة    املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة الواقعة       ومل يعدها الكويف٢٨ آية رقم املدين األولعند  
 سورة الواقعة      عدها الكويف ومل ي٤٣ آية رقم املدين األولعند 
 سورة احلديد     املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

  سورة املجادلة 
 ال خالف فيها  إىل التغابن

 سورة الطالق     املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
  سورة الطالق    يف ومل يعدها الكو٩ آية رقم املدين األولعند 
 ال خالف فيها  سورة التحريم

 سورة امللك     
ًخالفا أليب  ٩ آية رقم املدين األول عن شيبةعند 

 ومل يعدها الكويفجعفر، 



 

 ٢٤٣ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

   
 ال خالف فيها  سورة القلم
 سورة احلاقة      املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة احلاقة    ومل يعدها الكويف٢٤ آية رقم املدين األولعند  
 ال خالف فيها  سورة املعارج
 سورة نوح   ومل يعدها الكويف٢٣ آية رقم املدين األولعند  
 سورة نوح    املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة نوح    كويف ومل يعدها ال٢٤ آية رقم املدين األولعند 
  ومل يعدها الكويف٢٦ آية رقم املدين األولعند   سورة نوح

  سورة اجلن 
 ال خالف فيها  إىل املدثر

 سورة القيامة      املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
  سورة اإلنسان 

 ال خالف فيها  إىل النبأ

 سورة النازعات    املدين األول آية ومل يعدها عدها الكويف 
  سورة عبس 
 ال خالف فيها  إىل الربوج

 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها  f e d سورة الطارق
  سورة األعىل
 ال خالف فيها   إىل الغاشية

 سورة الفجر      ومل يعدها الكويف١٥ آية رقم املدين األولعند  
 سورة الفجر   ومل يعدها الكويف١٧ آية رقم املدين األول عند  



 

 ٢٤٤ مام يعقوبة اإلءراتنوير القلوب يف ق

   

 سورة الفجر      ومل يعدها الكويف٢٥آية رقم  املدين األولعند  

 سورة الفجر     املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 ال خالف فيها  سورة البلد

 سورة الشمس     ومل يعدها الكويف١٤ة رقم  آياملدين األولعند  
  سورة الليل

 ال خالف فيها  تنيإىل ال

 سورة العلق   ومل يعدها الكويف١٥ آية رقم املدين األولعند  
  سورة القدر
 ال خالف فيها  إىل العاديات

 سورة القارعة    املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
  سورة التكاثر

 ال خالف فيها  لفيلإىل ا

  ومل يعدها الكويف٤ آية رقم املدين األولعند  1 سورة قريش
 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها   R Q سورة املاعون
  سورة الكوثر
 ال خالف فيها   إىل الناس



 

 ٢٤٥ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

 
  :اق هاء السكت حال الوقف فيام ييلانفرد يعقوب بإحل

ً الضمري املفرد الغائب سواء كان مـذكرا أم مؤنثـا يف لفـظعىل.١ ً ﴿ ﴾و ﴿ ﴾ 
ً جمردا كان ، أو مسبوقا بالواو أو الفاء أو الالم نحوحيث وقعا ً: ﴿    ،  ،    ﴾ 

﴿و  ،     ،  ﴾. 
﴿:مجـع املؤنـث الغائـب يف نحـومري  النون املـشددة مـن ضـوكذا عىل.٢    ﴾
﴿و  ﴾و﴿     ﴾ رشط أن يكون ما قبل النون هاء الضمريب. 
﴿ : يف نحــو املبنيــة املــشددة املــتكلم وكـذا عــىل يــاء.٣  ﴾ و﴿  ﴾ و﴿  ﴾ 
﴿و   ﴾. 
َّثــم( لفــظ  ووقــف رويــس عــىل.٤  : نحــوهبــاء الــسكت املفتوحــة الثــاء) َ
﴿ ﴾،﴿  ﴾،كـــذلك عــــىل الكلـــامت التاليــــةو :﴿    ﴾ و﴿     ﴾ 
﴿و     ﴾. 

 الـبـيــــان الكلمة اآلية السورة
 ٢٨ البقرة   

  مثلهورد ومجيع ما
بفتح التاء مع كرس اجليم : قرأ يعقوب

 .والباقون بضم التاء وفتح اجليم

  ٣٨ البقرة   

 همثل ورد ومجيع ما
بفتح الفاء دون تنوين :  قرأ يعقوب

 .والباقون بضمها منونة 

 البقرة
٤٠ 
 

٤١ 

     
    

ًبياء زائدة وصال وقفا : قرأ يعقوب ً
 .والباقون بحذفها

 ٧٩ البقرة  
 همثل ورد ومجيع ما

ًبضم اهلاء وصال وقفا : قرأ يعقوب ً
 .والباقون بكرسها 



 

 ٢٤٦ مام يعقوبة اإلءراتنوير القلوب يف ق

 ٩٦ البقرة   بتاء اخلطاب : قرأ يعقوب 
 .والباقون بياء الغيبة

 ١٢٩ البقرة     
 همثل ورد ومجيع ما

 .ضم اهلاء يف احلالني ب: قرأ يعقوب
 بالكرس: والباقون

  ١٥٢ البقرة   يف احلالني ياء الت اثببإ: قرأ يعقوب. 
 .والباقون بحذفها

 ٢١٩ البقرة   
 همثل ورد ومجيع ما

ًبضم اهلاء وصال ووقفا : قرأ يعقوب ً
 .والباقون بكرسها 

 ٢٣٧ البقرة  حذف الصلةب: قرأ رويس 
  .صلةوالباقون بال

 ٢٦٩ البقرة  
 ًبكرس التاء وصال : قرأ يعقوب

 . الياءثبتَوإذا وقف أ
 . التاء والباقون بفتح 

  ٢٨٥ البقرة  بالياء  : قرأ يعقوب 
 .والباقون با لنون 

 ١٣ آل عمران   
 همثل ورد ومجيع ما

 ضم اهلاء : قرأ يعقوب
 .والباقون بالكرس

 ٢٨ آل عمران  

بفتح التاء وكرس القاف : قرأ يعقوب
 .مع تشديد الياء مفتوحة 

والباقون بضم التاء وفتح القاف 
 .بعدها ألف

 ٥٠ آل عمران   
 همثل ورد ومجيع ما

. ياء يف احلالني الت اثببإ: قرأ يعقوب
 .والباقون بحذفها

 ٨٣ آل عمران   بياء مفتوحة مع كرس : قرأ يعقوب
 .اجليم



 

 ٢٤٧ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

 ١٩٦ آل عمران    لنونا إسكانب: قرأ رويس . 
 .قون بتشديدها مع الفتحوالبا

 ١٢٠ النساء   
 بضم اهلاء : قرأ يعقوب

 .والباقون بكرسها 

ً وقفابالياء : قرأ يعقوب   ١٤٦ النساء
 .والباقون بحذفها 

 ٢٢ األنعام     
     

 بالياء  : قرأ يعقوب
 .والباقون بالنون

 ٦٣ األنعام  
ختفيف ون النون اسكإب: قوبقرأ يع

 .اجليم
 .وتشديد اجليم والباقون بفتح النون 

 ٧٤ األنعام  بضم الراء : قرأ يعقوب 
 .والباقون بفتحها 

 ١٠٨ األنعام  

بضم العني والدال مع : قرأ يعقوب
 .تشديد الواو

 والباقون بفتح العني وسكون الدال 
 .وختفيف الواو

   ١٦٠ األنعام     

بتنوين عرش ورفع الالم : قرأ يعقوب
  .يف أمثاهلا

والباقون بحذف التنوين مع خفض 
 . الالم

 ١٤٨ األعراف  
اء وسكون الالم بفتح احل: قرأ يعقوب

والباقون بضم احلاء . وختفيف الياء
 وكرس الالم وتشديد الياء



 

 ٢٤٨ مام يعقوبة اإلءراتنوير القلوب يف ق

 ١٦٩ األعراف  
 لهورد مث ومجيع ما

 بضم اهلاء : قرأ رويس
 .والباقون بكرسها

 ١٩٥ األعراف   يف احلالنيبإثبات الياء : قرأ يعقوب. 
 . والباقون بحذفها

 ٢٠٣ األعراف   
 ورد مثله ومجيع ما

 بضم اهلاء : قرأ رويس
 .والباقون بكرسها 

 ٣٩ األنفال   
 بتاء اخلطاب : قرأ رويس
 . بياء الغيبة والباقون

 ٦٠ األنفال   
بفتح الراء مع تشديد اهلاء : قرأ رويس

 .والباقون بسكون الراء وختفيف اهلاء 

 ١٤ التوبة    
 بضم اهلاء : قرأ رويس

 .والباقون بكرسها

 ٣٧ التوبة  
 . بكرس الضاد:  قرأ يعقوب

 .والباقون بفتحها

 ٤٠ التوبة    
 بنصب التاء:  قرأ يعقوب

 .والباقون بضم التاء 

 ٥٧ التوبة  

ن الدال كاسإبفتح امليم و: قرأ يعقوب
والباقون بضم امليم وفتح الدال 

 .مشددة 

 ٥٨ التوبة    
 بضم امليم : قرأ يعقوب

 .والباقون بكرسها 

 ٧٩ التوبة   
 بضم امليم : قرأ يعقوب

 .ها والباقون بكرس



 

 ٢٤٩ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

 ٩٠ التوبة     
ختفيف وبسكون العني : قرأ يعقوب

 .الذال
 . والباقون بفتح العني وتشديد الذال 

 ١٠٠ التوبة    بضم الراء : قرأ يعقوب 
 .والباقون بكرسها

 ١١٠ التوبة     
بتخفيف إال عىل أن : قرأ يعقوب

 تكون تكون حرف جر 
 .والباقون بالتشديد

 ٢١ يونس   بياء الغيبة :قرأ روح 
 .والباقون بتاء اخلطاب

 ٥٨ يونس     
   

 . بتاء اخلطاب يف  الفعلني: قرأ رويس
 ابن عامر وأبو جعفر بالتاء ثم ياء

 والباقون بالياء يف  الفعلني

 ٧١ يونس    بضم اهلمزة :  قرأ يعقوب 
 .ون بفتحهاوالباق

    ٧١ يونس  
 همثل ورد ومجيع ما

 .يف احلالنيبإثبات الياء : قرأ يعقوب
 .والباقون بحذفها

  ٩٢ يونس

بسكون النون الثانية مع :  قرأ يعقوب
 ختفيف اجليم 

لنون الثانية وتشديد اوالباقون بفتح 
 .اجليم

  ١٠٣ يونس
ن وختفيف بسكون النو: قرأ يعقوب

 اجليم 
 .والباقون بفتح النون مع تشديد اجليم



 

 ٢٥٠ مام يعقوبة اإلءراتنوير القلوب يف ق

 ٣٣ يوسف   
 بفتح اجليم : قرأ يعقوب

 .والباقون بكرسها

 ٤٥ يوسف     يف احلالنيبإثبات الياء : قرأ يعقوب. 
 .والباقون بحذفها

  ٦٠ يوسف   يف احلالنيبإثبات الياء : قرأ يعقوب. 
 .باقون بحذفهاوال

 ٧٦ يوسف
   

  
 .هامبالياء التحتية في: قرأ يعقوب

 .والباقون بالنون فيهام

 ٩٤ يوسف       
الياء يف احلالني  بإثبات:قرأ يعقوب

 .والباقون بحذفها

 ٣٠ الرعد     يف احلالنيبإثبات الياء : قرأ يعقوب. 
 .والباقون بحذفها

 ٣٢ عدالر   
 .يف احلالنيبإثبات الياء : قرأ يعقوب

 .والباقون بحذفها

@ ٤١ احلجر   
كرس الالم مع رفع الياء ب: قرأ يعقوب

والباقون بفتح الالم , مشددة منونة
 .وفتح الياء مشددة بدون تنوين

 ٢ النحل
   

      
بتاء مفتوحة ونون مفتوحة : قرأ روح
 .الئكةشددة مفتوحة ورفع املوزاي م

 ٢ النحل    بإثبات الياء يف احلالني : قرأ يعقوب
 .والباقون بحذفها



 

 ٢٥١ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

 ٥١ النحل     بإثبات الياء يف احلالني : قرأ يعقوب
 .والباقون بحذفها

 ١٦ اإلرساء    
  اهلمزة ألف بعدب: قرأ يعقوب

 .والباقون دون ألف

 ٢٥ مريم  
بياء مفتوحة مع تشديد : قرأ يعقوب

 .السني وفتح القاف

 ٦٣ مريم   
بفتح الواو مع تشديد : قرأ رويس

 .الراء
 ن الواو وختفيف الراءاسكإ والباقون ب

 ١٢ طه    ًبإثبات الياء وقفا : قرأ يعقوب 
 . والباقون بحذفها

 ٨٤ طه  
مزة وسكون الثاء بكرساهل: قرأ رويس

 .والباقون بفتح اهلمزة والثاء

 ١١٤ طه

 

  
    

 

بنون مفتوحة وضاد : قرأ يعقوب
 .مكسورة بعدها ياءمفتوحة

  ونصب ياء وحيه 
والباقون بياء مضمومة وضاد مفتوحة 

 .وحيهياء بعدها ألف ورفع 

 ١٣١ طه   فتح اهلاء : قرأ يعقوب 
 .والباقون بسكوهنا 

 ٢٥ األنبياء     بإثبات الياء يف احلالني : قرأ يعقوب
 .والباقون بحذفها



 

 ٢٥٢ مام يعقوبة اإلءراتنوير القلوب يف ق

  ٣٧     األنبياء     بإثبات الياء يف احلالني : قرأ يعقوب
 .والباقون بحذفها

 ٨٧ األنبياء   
بياء مضمومة مع فتح : قرأ يعقوب

  .الدال
 . الدالوالباقون بنون مفتوحة وكرس

 ٣٧ احلج
  
  

بتاء التاءنيث فيهام  : قرأ يعقوب
 .والباقون بياء التذكري فيهام

 ٥٤ احلج   
ً اياء وقفالبإثبات : قرأ يعقوب

 .والباقون بحذفها

 ٧٣ احلج  
 ياء  الب: قرأ يعقوب

 .والباقون بالتاء

 ٢٦ املؤمنون
٣٩   ياء يف احلالني ال بإثبات :قرأ يعقوب

 .والباقون بحذفها

 ٨٨ املؤمنون  
  .بحذف الصلة: قرأ رويس

 . والباقون بالصلة
 ٩ النور  فتح الضاد ورفع الباءب:قرأ يعقوب . 

 ١١ النور   
 بضم الكاف : قرأ يعقوب

 .والباقون بكرسها

 ١٢ الشعراء
١٤ 

   
   

ياء يف احلالني البإثبات : قرأ يعقوب
 .والباقون بحذفها

 ١٣ الشعراء
   

  
نصب القاف فيهام : قرأ يعقوب

 .والباقون برفعهام



 

 ٢٥٣ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

 الشعراء

٦٢ 
٧٨ 
٧٩ 
٨٠ 
٨١ 
١٠٨ 

    
   

   
   

  
   

منها يف  وردمجيع ما: قرأ يعقوب
السورة بإثبات الياء يف احلالني 

 .والباقون بحذفها

 ١١١ الشعراء    

هبمزة قطع مفتوحة مع : قرأ يعقوب
سكون التاء مع إثبات ألف بعدالباء 

  .ورفع العني
والباقون هبمزة وصل وتشديد التاء 
 .مفتوحة وحذف األلف وفتح العني 

  ١٨ النمل    
 بسكون النون : أ رويسقر

 .والباقون بفتحها مشددة

 ٣٢ النمل   بإثبات الياء يف احلالني: قرأ يعقوب. 
 .والباقون بحذفها

 ٣٣ القصص   بإثبات الياء يف احلالني: قرأ يعقوب. 
 .والباقون بحذفها

  ٦٢ القصص
 همثل ورد ومجيع ما

 اء بضم اهل: قرأ يعقوب
 .والباقون بكرسها

 ٥١ العنكبوت  
 .بضم اهلاء يف احلالني: قرأ رويس

 .والباقون بكرسها

 ٥٦ العنكبوت     بإثبات الباء يف احلالني : قرأ يعقوب
 .والباقون بحذفها 



 

 ٢٥٤ مام يعقوبة اإلءراتنوير القلوب يف ق

 ٦٠ الروم   
  النون إسكانب: قرأ رويس

 .مفتوحةوالباقون بتشديدها 

  ٢٠ اب األحز
د السني مفتوحة يشدبت: قرأ رويس

  .بعدها ألفا
 . ون ألفوالباقون بسكون السني

 ٦٨ األحزاب  
 بضم اهلاء : قرأ رويس

 .والباقون بكرسها

 ١٤ سبأ   
بضم التاء االوىل وضم : قرأ رويس

 الباء وكرس الياء املشددة 
 .اءيوالاء باء والتوالباقون بفتح ال

 ١٩ سبأ
   

  

 .برفع الباء يف ربنا: قرأ يعقوب
وإثبات ألف بعد الباء يف باعد مع فتح 

 .العني وختفيفها وفتح الدال 

 ٣٧ سبأ      

ًجزاء منونا بالنصب مع : قرأ رويس
  .ًكرسه وصال ورفع الفاء

ء من غري تنوين اوالباقون برفع جز
 .وجر الفاء 

 ٤٦ سبأ   

 يف بإدغم التاء األوىل: رأ رويسق
 . الثانية حال الوصل

 .والباقون بتاءين مظهرتني يف احلالني

  ١١ فاطر
بفتح الياء وضم القاف : قرأ يعقوب

 .والباقون بضم الياء وفتح القاف

 ٢٥ يس     بإثبات الياء يف احلالني : قرأ يعقوب
 .ون بحذفهاوالباق



 

 ٢٥٥ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

 ٦٢ يس  ضم اجليم والباء مع تشديد ب: قرأ روح
 .الالم

 ٨١ يس   
 همثل ورد ومجيع ما

بياء حتتية مفتوحة : قرأ رويس
  .وسكون القاف وضم الراء

اء مع فتح القاف وألف بوالباقون ب
 .بعدها

 ١١ الصافات     
 هورد مثل ومجيع ما

 .يف احلالنياء بضم اهل: قرأ رويس
 .والباقون بكرسها

 ٩٩ الصافات    
 همثل ورد ومجيع ما

بإثبات الياء يف احلالني : قرأ يعقوب
 .والباقون بحذفها

 ٨ ص
١٤ 

  
    

 همثل ورد ومجيع ما

بإثبات الياء يف احلالني : قرأ يعقوب
 .والباقون بحذفها

 ٦١ الزمر  
سكان النون وختفيف بإ: قرأ روح

  .اجليم
 .والباقون بفتح النون وتشديد اجليم

 ٧ غافر  ضم اهلاء يف احلالني : قرأ رويس
 .والباقون بكرسها

 ١٠ فصلت  بخفض اهلمزة منونة: قرأ يعقوب. 

 ٣٦ الزخرف  بالياء  : قرأ يعقوب 
 والباقون بالنون

 ٤١ الزخرف
٤٢ 

   
  

 بتخفيف النون فيهام : قرأ رويس
 لف األ نذهبن يقف بوإذا وقف عىل

 .والباقون بالتشديد فيهام



 

 ٢٥٦ مام يعقوبة اإلءراتنوير القلوب يف ق

 § ٢٨ اجلاثية   
 بنصب الالم : قرأ يعقوب

 .والباقون برفعها

 ١٥ األحقاف   

بفتح الفاء وسكون : قرأ يعقوب
  .الصاد

والباقون بكرس الفاء مع فتح الصاد 
 .ف بعدهاوإثبات أل

 ٢٢ حممد  
بضم التاء والواووكرس : قرأ رويس

  .الالم
 .والباقون بفتح التاء والواو والالم

 ٢٢ حممد    

بفتح التاء وسكون : قرأ يعقوب
 القاف وفتح الطاء خمففة

 والباقون بضم التاء وفتح القاف 
 .وكرس الطاء مشددة

 ٢٥ حممد   
بضم اهلمزة وكرس الالم : قرأ يعقوب

 .وسكون الياء 

 ٣١ حممد    
  .بسكون الواو: قرأ رويس

 .والباقون بفتحها

 ١ احلجرات   
 بفتح التاء والدال : قرأ يعقوب

 .والباقون بضم التاء وكرس الدال

 ١٠ احلجرات   

ان كبكرس اهلمزة وإس: قرأيعقوب
 .اء مكسورةالواو ت دعاخلاء وب

والباقون بفتح اهلمزة واخلاء وبعد 
 .الواو ياء ساكنة



 

 ٢٥٧ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

 ١١ احلجرات   
 بضم امليم : قرأيعقوب

 .والباقون بكرسها

 ١٩ النجم   
بتشديد التاء مع املد الشبع : قرأ رويس

 .والباقون بالتخفيف 

 ٥٥ النجم     
لتاء حال بإدغام التاء يف ا: قرأ يعقوب

 .وصلها بام قبلها
 .والباقون بإظهار التائني

 ٢٤ الرمحن   ًوقفابإثبات الياء : قرأ يعقوب 
 .والباقون بحذفها

 ٨٩ الواقعة  
 بضم الراء : قرأ رويس

 .والباقون بفتحها

  ١٦ احلديد  
 بتاء اخلطاب : قرأ رويس

 .والباقون بياء الغيبة

   ٧ جادلةامل  
 برفع الراء : قرأ يعقوب

 .والباقون بنصبها

 ٩ املجادلة  

بتاء مفتوحة ثم نون : قرأ رويس
ساكنة ثم تاء مفتوحة ثم جيم 

  .مضمومة
تني ثم نون حوفتوالباقون بتائني م

 . مفتوحة بعدها ألف ثم جيم مفتوحة

 ٩ التغابن    
 ون  بالن: قرأ يعقوب

 والباقون بالياء  

 ٦ الطالق  
 بكرس الواو : قرأ روح

 .والباقون بضمها



 

 ٢٥٨ مام يعقوبة اإلءراتنوير القلوب يف ق

 ٢٧ امللك  
 .ن الدالاسكإب: قرأ يعقوب

 .والباقون بفتحها مشددة

 احلاقة

 
٢٥+١٩ 

 
٢٦+٢٠ 

       
   

بحذف اهلاء حالة : قرأ يعقوب
 . الوصل والباقون بإثباهتا

 ٥ اجلن   

بفتح القاف والواو : قرأ يعقوب
  .مشددة

والباقون بضم القاف بعدها واو 
 .ساكنة مدية

 ٢٨ اجلن   
  بضم الياء :قرأ رويس

 .والباقون بفتحها

 ٦ املرسالت   
 بضم الذال :قرأ روح

 .والباقون بسكوهنا

 ٣٠ املرسالت   
  بفتح الالم :قرأ رويس

 . لباقون بكرسهاوا

 ٣٣ املرسالت        
 بضم اجليم : قرأ رويس

 .والباقون بكرسها

 ٣٩ املرسالت   يف احلالنيت الياء اثببإ :قرأيعقوب. 
 .والباقون بحذفها

 ١٦ تكويرال   ًوقفابإثبات الياء : قرأ يعقوب 
 .والباقون بحذفها



 

 ٢٥٩ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

 فهرس املراجع
أمحد بن حممـد بـن عبـد الغنـي  –الء البرش يف القراءات األربعة عرش إحتاف فض -١

 .م٢٠٠١ سنة – دار الكتب العلمية بريوت –الدمياطي الشهري بالبناء 

 – املكتبة األزهرية للـرتاث – عيل حممد الضباع –اإلضاءة يف بيان أصول القراءة  -٢
 .م١٩٩٩الطبعة األوىل سنة 

  ٢٠٠٢ سنة ١ عبد الفتاح القايض ط – املتواترة البدور الزاهرة يف القراءات العرش -٣
 دار –أمحد القضاة .  حتقيق د– حممد بن اجلزري –حتبري التيسري يف القراءات العرش  -٤

 .م٢٠٠٠ الطبعة األوىل سنة –الفرقان للنرش والتوزيع، عامن  

 مكتبـة –عـيل النحـاس كتور دللـ – يف األداء راجحةالرسالة الغراء يف األوجه ال -٥
 .م٢٠٠٤ ثانية البعةطال –دب القاهرة األ

 حتقيق جمدي حممد رسور، دار الكتب العلمية – حممد النويري –رشح طيبة النرش  -٦
 .بريوت

 ٣حممد بن اجلزري دار الكتب العلمية بـريوت ط –غاية النهاية يف طبقات القراء  -٧
 .م١٩٨٢سنة 

 م٢٠٠٣ سـنة١ة ط حممد إبراهيم سامل، دار البيان العـريب، القـاهر–فريدة الدهر  -٨
 ).ومنه أخذت جداول طرق الطيبة(

 . حممد بن أمحد الذهبي– معرفة القراء الكبار عىل الطبقات واألعصار  -٩

 حممد عوض زايد احلرباوي، –درة ل من طريق الشاطبية واةمفردات القراء العرش -١٠
 .م٢٠٠١،سنة ١مكتبة التوبة ط 

 الطبعـة األوىل –بن اجلزري  حممد بن حممد بن حممد –النرش يف القراءات العرش   -١١
 . دار الكتب العلمية بريوت– م١٩٩٨سنة 



 

 ٢٦٠ مام يعقوبة اإلءراتنوير القلوب يف ق



 

 ٢٦١ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

 اتفهرس املحتوي
 الصفحة  املوضوع

  ٥........................................................ للشيخ بكري الطرابييشميقدت

  ٧.................................................حممد عبد احلميد عبداهللا للشيخ ميقدت

 ٩...............................................................................مقدمة
  ١١.................................................................قوبعياإلمام ترمجة 

  ١٣..............................................................................يسور

  ١٣...............................................................................روح 

  ١٥...........................................من طريق الدرة يعقوباإلمام أصول قراءة 

  ٢٧........................................................................سورة الفاحتة

  ٢٧.........................................................................سورة البقرة

  ٣٧.....................................................................سورة آل عمران

  ٤٢........................................................................سورة النساء

  ٤٨.........................................................................سورة املائدة

  ٥١........................................................................سورة األنعام

  ٥٦......................................................................سورة األعراف

  ٦٠........................................................................سورة األنفال

  ٦٢.........................................................................سورة التوبة

  ٦٥.........................................................................سورة يونس

  ٦٧..........................................................................سورة هود

  ٧٠.......................................................................سورة يوسف

  ٧٣.........................................................................سورة الرعد



 

 ٢٦٢ مام يعقوبة اإلءراتنوير القلوب يف ق

  ٧٢.......................................................................سورة إبراهيم

  ٧٦........................................................................سورة احلجر

  ٧٧........................................................................سورة النحل

  ٨٠.......................................................................سورة اإلرساء

  ٨٢.......................................................................سورة الكهف

  ٨٤..........................................................................سورة مريم

  ٨٧...........................................................................سورة طـه

  ٨٨........................................................................سورة األنبياء

  ٩٠..........................................................................سورة احلج

  ٩٢.......................................................................سورة املؤمنون

  ٩٣..........................................................................سورة النور

  ٩٨.......................................................................سورة الفرقان

 ٩٩.......................................................................سورة الشعراء
  ١٠٣.......................................................................سورة النمل

  ١٠٦....................................................................سورة القصص

  ١٠٨...................................................................سورة العنكبوت

  ١٠٩.......................................................................سورة الروم

  ١١١........................................................................سورة لقامن

  ١١٢......................................................... األحزاب - سورة السجدة

  ١١٥.........................................................................سورة سبأ

  ١١٧........................................................................سورة فاطر

  ١١٩........................................................................سورة يـس

  ١٢١...................................................................سورة الصافات



 

 ٢٦٣ تنوير القلوب يف قراءة يعقوب

  ١٢٣.........................................................................سورة ص

  ١٢٤.......................................................................سورة الزمر

  ١٢٦........................................................................سورة غافر

  ١٢٧.....................................................................سورة فصلت

  ١٢٨....................................................................سورة الشورى

  ١٣٠....................................................................سورة الزخرف

  ١٣٢.....................................................................سورة الدخان

 ١٣٣......................................................................سورة اجلاثية
 ١٣٤...................................................................سورة األحقاف

 ١٣٥....................................................................ملسو هيلع هللا ىلص سورة حممد
 ١٣٦...........................................................رات احلج-  سورة الفتح

 ١٣٧..........................................................................قسورة 
 ١٣٨..........................................................الطور -  الذارياتسورة 
 ١٣٩......................................................................النجم سورة 

 ١٤٠.......................................................................سورة القمر
 ١٤١......................................................................سورة الرمحن
 ١٤٢......................................................................سورة الواقعة

 ١٤٣..................................................................... احلديدسورة 
 ١٤٤.....................................................................سورة املجادلة

 ١٤٥............................................................ املمتحنة- سورة احلرش
 ١٤٧...........................................................املنافقون -سورة الصف

 ١٤٨............................................................ الطالق- تغابنسورة ال
 ١٥٠............................................................. امللك- سورة التحريم



 

 ٢٦٤ مام يعقوبة اإلءراتنوير القلوب يف ق

 ١٥١.......................................................................مسورة القل
 ١٥٢............................................................. املعارج-سورة احلاقة 

 ١٥٣..................................................................اجلن -نوحسورة 
ِّاملزمل سورة   ١٥٤.............................................................. القيامة-َّ

 ١٥٥......................................................... املرسالت- سورة اإلنسان
 ١٥٦............................................................. النازعات- النبأسورة 

 ١٥٧............................................................ االنفطار- سورة عبس
 ١٥٨........................................................... الطارق- املطففنيسورة 
 ١٥٩.............................................................. الفجر-األعىل سورة 
 ١٦٠............................................................. الضحى- البلد سورة 
 ١٦١............................................................ العاديات-التني سورة 
 ١٦٢............................................................. الفيل-القارعة سورة 
 ١٦٣.............................................................. ا ملسد-قريش  سورة
 ١٦٤.......................................................... الناس-اإلخالص سورة 

 ١٦٥............................................قراءة اإلمام يعقوب احلرضمي من الطيبة
 ١٧١................................................. يف األصولاالختالفات بني الطرق

 ١٩٢................................................................جدول طرق الطيبة
 ٢٣٣.................................................بيان ما اختالف فيه من عدد اآليات

 ٢٤٣...................................................................تفردات يعقوب
 ٢٥٧....................................................................فهرس املراجع
 ٢٥٩.................................................................ياتفهرس املحتو
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